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Una novel-la sobre Testada de G. Cleghorn a la Menorca del XVIII

Germanor amb Filia
Josep V. Boira
Una Illa remata
II Premi V, A. Estellés de Narrativa 
Pub. de la Universitat de Valencia, 2008

Eduará Ramírez 
Aquesta novcMa » ‘inicia amb !a 
presentadó crepuscular d'un in
vestigador que acudeix a rebre el 
reconeixement de l'Académia. 
Una introduce» retlevant, perqué 
des de l'accés ais honors d’una 
ciencia que es veu comí «W llen- 
guatge universal de la veritat i  de la 
¡aviesa-, i que -havia d 'illum inar 
els bornes, féra quina Jira la sena 
procedencia, el seu rang, la seua 
¡lengua-, se'ns dibuixa a grans 
treis la trajectória de George Cleg
horn (1716-1794). Mentrestanl 
aquest metge rememora la seua 
estada a Menorca, unsanysque «tí 
havien obert els ulls a un mán des- 
conegut, a una forma d’enlendre la 
vida tan distinta a la que ell haría 
conegut ais camps i ais carrers d'E- 
dimburg-, I aixi éscorn comenta la 
historia de la formack) del taranná 
personal del protagonista d 'Una 
illa remota.

A josep Vkent Boira el coneixi- 
em per ser professor de geografía 
urbana de la Universitat, pels seus 
estudie sobre el potencial econó- 
míc del corredor medilerrani i Tor- 
ganitzarió de 1‘entorn de la ciutat 
de Valencia. També com aguanya- 
dor del premi Octubre d’assaig el 
2002 i del Demetrio Ribes el 2005, 
així com per les coMaboradons en 
premsa i-per dirigir la revista ¿Vete. 
Debáis Valencians, Penó no teniem

noticia de la seua vessant Uterina 
més artística fins al desembre de 
2007, quan guanyá el II Prenú Vi- 
cent Andrés Estellés de Narrativa 
Cien tilica amb aquesta novel-la, lia- 
vors anomenada Dues cares

Cal dir que Boira ha construit 
una historia consistcnt, cntretin- 
guda per a qualsevol lector t digna 
peí seti tractament d'un debat epis- 
temológic pregón. La documenta- 
ció manejada per l'autor per a la 
coníecríó del llibre és amplia i apro- 
íiiada en una narrado que transco
rre amb naturalitat. En general, 
perqué en dos momenls l'autor es 
deixa arrossegar per la iníormadó 
acumulada icarregael relat duna 
prolixitat que el Hasta. Son les des- 
cripdons de la sala d'estudi analó- 
mic de la universitat. *ct gran tea- 
tre de Inciden-, i de la biblioteca del 
palau deis Olives i Nadal de Ciuta- 
delte. Potser caldria esmenar una 
aparent incohcrénda en Topinió 
del mestre descola de Cleghorn. 
entre la página 19 i la 51.1 segons 
el comentan de la novel-la fet per 
Uuís Vergés, -el lector memrqui Iti 
trabará alguna (gairebéinevitable) 
petita errada documental serse im- 
portáncia*. Dé Valénda estant re
sulten del tot inapredables.

Val a dir que aixó és perqué Boi
ra desenvolupa amb bon senüt el 
ritme de la narració. I la Ueflgua vi
gorosa amb la que s'expressa tanv

bé produebe un efecto agradable. 
Se’n poden destacar molts frag
ments, com ara la travessia en vai- 
xell des de Londres fins a Maó. ei 
naufragi o d  delie»* passatge en 
el que explica la historia de -s'Ani- 
malet Verd-, per les descripción* 
vives, acolorides, intenses, i pel 
sentii que insuflen a lavan? de te 
historia. A més, l'autor demostra la 
seua habilitat en te diversità! de for
mes d'expressióque empra: Tus 
dels dialogs i els discursos perso
nali tzals, les cartes ¡ la rondalla, el 
narrador omnipresent que parla 
del protagonista en tercera perso
na i quan aparcix l'expressió inti
ma de Cleghorn, en primera per
sona. Aqüestes aproximación» va
riados ajuden a desgranar el tema 
i aporten un aire agradable al tran
sit dé les pagines.

Amb te base real de Testada a 
Menorca d'aqtiest metge escocés 
entre 1738 i 1749, en te que produi 
el llibre Obsecrations on the Epide
mical Diseases in Minorca from the 
year 1744 to J749. Boira sap im
plicar-nos en ia transformado del 
personatgedes de la innocent arro
gancia del recent llicenciat fins a la 
visió matisacia i compromesa del 
dentific basai en l'experiènda real. 
Lilla per tant é$ l'altra protagonis
ta de la novel la, i cns cn traslteda 
Tatmosfera, propera i especial, que 
esdevé Tescenari d'un nou contrast

entre raó i sensibilità!. Una illa re
mota pianteja la dicotomia, i la dia
léctica. entre ¡Mustració i romantí- 
risme, o entre una déncia teórica 
i una realità! viscuda conforme al 
costumlradidonal. Universalisme 
enfront de localisme. però a mes. 
uniformità! imposada pei domini 
de la força enfront de la djversitat 
enriquidora i els equilibri* que ens 
ensenya.

Hi trobem primer la confiança 
en el progrès de la civili tzaciñ ra
cionalista. que també ho era del 
colonialisme ¡ndiíerent a les rea 
litats sotmeses. També el roenys- 
teniment deis pobles «aborígens», 
les cultures i tes socictats adapta 
des al seu cntora El centrasi en
tre Tidealisme civili tzador que cer
ca les scues fonts en el passât clas
si« i mitifica!, mentre és cec a Ies 
expressions de la vida real, del 
sentit que té per ais pobles el seu 
costura vital. La incomprensió, 
d'altra banda, és mùtua. Penó al re
inal és mérit de Boira ptantejar-ho 
amb tina bistòrta personal indes- 
triable, que facilita les identifíca- 
cions i les preses de posíeió del 
lector. Que per tant Tcmbolica en 
un debat viu a hores d'ara, però 
que Boira mostra reflectit en un 
estadi ben bé originari, radical, i 
que alhora podem sentir molt nos
tre. Una primera novel-la de bon 
Uegir, poderosa i recomanable.
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