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Aquesta escultura de dues cares explica la història de dos viatges 
simultànis, diferents però estretament relacionats: l’expulsió dels 
jueus dels Regnes Hispànics i el viatge de Cristòfol Colom al Nou 
Món, que van tenir lloc amb pocs dies de diferència, l’agost de 
1492.

Per un costat en bronze fosc i daurat, hi podem veure instruments 
de navegació, mapes i textos d’erudits i cartògrafs jueus dels 
Regnes Hispànics. Especialment l’astrolabi del rabí Abraham 
Zacuto, que va fer possible els grans viatges del s. XV. També hi ha 
una referència al gran mestre de Girona, Mossé ben Nahman 
(Ramban), que despres de la Disputa de Barcelona de 1263, 
s’estableix a Jerusalem.

 A l’altra banda, en contrast amb la plata brillant, s’hi representa 
Colom a la proa del seu buc insígnia, la Santa María. Aquest viatge 
havia d’obrir les portes a un Nou Món amb molta més llibertat i 
tolerància religiosa. Però el viatge gairebé va acabar en desastre. 
El mateix Frank Meisler va escriure:

“He col·locat Colom a la proa de la Santa Maria, 
desesperat, atent al primer senyal de terra ferma. La seva 
tripulació amotinada li havia atorgat dos dies gràcia per 
divisar terra, abans d’obligar-lo a fer la volta i tornar a 
casa on, en cas de sobreviure, s’hauria convertit en un 
xarlatà i un fracassat. En cas de trobar terra faria 
realitat el seu projecte, trobant glòria i recompenses, i 
gaudiria d’un lloc assegurat en el llistat de les grans 
personalitats mundials. Per un aventurer desconegut que 
s’ho havia jugat tot, aquest fou el seu destí.”

Aquests dos esdeveniments trascendentals –l’expulsió dels jueus i 
l’expedició per descobrir noves terres– van ser ordenats pels Reis 
Catòlics en dies succesius, el 30 i el 31 de març de 1492. Tot i així, 
sense la contribució jueva en els camps de l’astronomia i la 
cartografia, el viatge de Colom hauria fracassat.

1492: Any de l’expulsió i del descobriment



Frank Meisler (1925-2018) va néixer a la Ciutat Lliure de Danzig 
(actualment Polònia). Amb 13 anys va poder escapar del nazisme 
el dia en què va esclatar la Segona Guerra Mundial, a través dels 
anomenats "Kindertransport". La resta de la seva família va morir 
a l’Holocaust. Va créixer a Anglaterra i es va traslladar a Israel 
l’any 1956.

Aquesta escultura de 1994, una de les seves obres més importants, 
fou la precursora de la sèrie èpica de monuments sobre els 
“Kindertransport” (Londres 2006, Berlín 2008, Gdansk 2009, 
Rotterdam 2011, Hamburg 2015). Aquests conjunts escultòrics 
són un homenatge al rescat d’infants jueus (inclòs el propi artista) 
a través d’un arriscat viatge en tren fins a Anglaterra mentre la 
majoria dels seus companys viatjaven, també en tren, cap a un 
destí totalment diferent.

. 

Sobre Frank Meisler
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