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“No ens hem d’acomodar, doncs, amb el que ja es coneix, sinó que
hem d’entusiasmar-nos amb el que s’ignora.”
Albert Bosch
La història dels descobriments geogràfics és plena d'exploradors que amb prou feines coneixem,
però que ens han canviat la imatge del món. Molts d'aquests exploradors, tot i les aventures
sorprenents que van viure, sovint queden oblidats sota el relat dels conqueridors que els han
seguit, o a l'ombra dels seus líders. Però des dels mapes més antics de la prehistòria fins a les
últimes troballes d'expedicions perdudes, la descoberta del món és plena de nàufrags, mariners,
fugitius... tot de gent modesta que calia rescatar abans no acabin ofegats sota la marea de la
història oficial. Fugint dels tòpics establerts, Geografia de l'oblit ens endinsa en el camí dels
pioners que han obert la porta al coneixement del món.
Un llibre apassionant sobre les limitacions de la capacitat humana, la curiositat, els reptes, l’ànsia
de descoberta, el desig que mou les persones a anar més enllà. Els protagonistes de Geografia
de l’oblit travessen sovint la línia vermella que separa la vida de la mort. Als límits del món, hi ha
gent que se la juga a tot o res. Una història que algú havia d’escriure i que no podran deixar de
llegir.

Eduard Niubó (Badalona, 1973) és llicenciat en filologia
catalana per la Universitat de Barcelona i professor de llengua
i literatura a secundària des de fa més de vint anys. La seva
curiositat l'ha portat a viatjar arreu del món procurant entendre
sempre el viatge com a sinònim de camí, d'inquietud per anar
més enllà.
Atret pels llocs remots i per la seva història, a poc a poc va anar
descobrint, sorprès, que aquest llibre que teniu a les mans no
hi era encara i, cansat d'esperar-lo, finalment es va decidir a
escriure'l ell.
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Això que teniu a les mans es gairebé una historia de l’oblit. Una de les moltes possibles. Un llibre
per donar veu a aquells pioners de l’exploració que han quedat arraconats a les pagines mes
discretes de la historia dels descobriments.
Rere el tòpic que la historia l’escriuen els vencedors, massa sovint la dels descobriments es
converteix en la d’una conquesta occidental, i a banda d’algun nom propi europeu ben lluent,
poc mes s’explica dels que han obert les portes cap a les siluetes que avui dibuixem als mapes.
Per això de tant en tant es fa necessari explorar l’exploració i donar a cadascú el lloc que es
mereix.
Així doncs, som a punt d’embarcar-nos amb aquells que gairebé han acabat ofegats al tinter de
la historia i que be podrien ser un fil principal per estirar. Perquè la historia no es nomes el
passat, sinó el relat que se’n fa; i mentre els noms d’alguns aventurers llueixen en grans pagines
daurades, a la majoria nomes els han quedat les mans plenes d’oblit. Però sense ells no tindríem
ni mapes, ni països, ni formes al mon. I malgrat tot, sovint no els coneixem. Sabem realment qui
ha descobert l’Antàrtida o Austràlia? I Amèrica? Segur? I Europa? Sabem qui ha descobert
Europa? Perquè fora d’aquest petit continent, el mon també te altres melics des dels quals es fan
descobriments, i aquest relat sempre revisable ja no es pot reduir a la imatge ridícula i euro
cèntrica d’un capità de vaixell trobant una terra que la resta d’occidentals ignoraven. Menys
encara quan es tracta de terres habitades des de temps remots, amb les seves cultures riques i
sorprenents, amb els seus imperis i les seves relacions comercials, amb influencies de
civilitzacions antigues i llunyanes... i també, es clar, amb els seus descobridors.
Aquest viatge que comencem, doncs, es ple d’aquests discrets pioners. Alguns encara rescatables
de l’oblit, altres, immersos en aquest oblit a tanta fondària que ja mai mes no podrem fer-los
surar de nou, i molts mes, encara, que senzillament ens hauran quedat escampats pel teclat
sense trobar forma en les pagines que segueixen. Perquè el ventall es amplíssim i també aquí
ens toca triar en l’intent de rescatar de la foscor alguns dels que no tornen per explicar la seva
fita al mon. [...] Eduard Niubó
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