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NOTA SOBRE EL TÍTOL

Hi ha moltes maneres de contar la Història de la Nàutica a Mallorca i cap
n’és ni serà la definitiva. En aquesta meva, en la manera personal d’enfocar-la,
he volgut introduir un personatge de ficció: ni més ni menys que la primera persona que va ser capaç d’arribar a l’illa. No sabem si va ser una dona o potser un
home, no ho sabrem això, en qualsevol cas i sense cap base científica jo m’he
decantat pel sexe masculí, imaginant un mariner prehistòric que esdevingué amb
aquella eixida el primer navegant mallorquí.
L’he embarcat amb mi a bord del bot Callao amb el qual hem navegat entre
els capítols d’aquesta història de la nàutica tot provant de fer més amena la lectura i de traure una mica de seriositat al tema, que no rigor. A la vegada, he aprofitat la navegació amb aquesta barqueta de poc més de quatre metres per introduir
alguns temes menors, que no menys interessants, relacionats amb la marina tradicional.
El llibre no ha pretès ser una obra cabdal que conclogui res ni doni res per
definitiu ni acabat, més aviat ha tingut la voluntat d’encetar temes. En alguns
m’ha vingut de gust entretenir-m’hi, però en altres hi he passat molt per damunt
i gairebé sols m’he limitat a suggerir-los. Aquests desnivells posen de manifest
com de magna i necessària és l’elaboració d’una obra que els abasti a tots en la
dedicació que es mereixen, que es mereix la nostra societat, perquè, en qualsevol
cas, sota aquest títol Una història de la nàutica a Mallorca, hi ha la voluntat de fer
obrir els ulls sobre el gran deute que té la societat mallorquina envers el reconeixement de la seva història marítima, tan i tan oblidada.
B. O.

