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Amin Maalouf planteja a ‘Els desorientats’ una apologia de la diferència i el diàleg, una
clara defensa de la llibertat personal, de pensament, de culte, de decisió i d’acció, una
oposició frontal a qualsevol mena de tirania

UN NOU AMIN MAALOUF XAVIER SERRAHIMA

Redescobrir
la pàtria natal

na de les grans virtuts de la literatu-
ra és la de permetre’ns capbussar-
nos de ple en altres cultures sense

moure’ns de casa. Una immersió que pot és-
ser superficial, exòtica, tot just ornamental,
o bé pregona i enriquidora: quan els autors
no només han viatjat, sinó que han sabut
fer-ho, integrant-se en el paisatge físic i hu-
mà que els acull; sens dubte, sense R.L. Ste-
venson, Joseph Conrad, Lord Byron i altres
occidentals sense prejudicis, el nostre bagat-
ge cultural de llegidors sedentaris seria molt
més pobre.

En El racisme explicat a la meva filla, Tahar
Ben Jellou argüeix: “Viatjar és estimar, des-
cobrir i aprendre, és adonar-se de fins a quin
punt les cultures difereixen i són totes belles
i riques. No hi ha cap cultura que sigui supe-
rior a les altres.” Els desorientats (Les dés-
orientés), la nova i esplèndida novel·la que
ens brinda Amin Maalouf, es podria ben bé
haver inspirat en aquest adagi com a punt de
partida... per capgirar-lo: quan el viatge no
és un marxar, sinó un tornar –un retorn de
l’exili–, la descoberta esdevé redescoberta;
redescoberta del país natal però, sobretot,
d’un mateix –d’aquell antic jo que, tot i de
manera inconscient, ha seguit vivint dins
seu i conformant-lo.

Al cap de vint-i-cinc anys Adam, el prota-
gonista –un alter ego de l’autor amb fortes
ressonàncies autobiogràfiques–, retorna
gairebé per força al país que de jove havia es-
tat el seu, creient complir un simple tràmit,
convençut de dir-li un adéu definitiu, per
constatar que, malgrat que se n’ha mantin-
gut allunyat tant de temps, potser no moria
d’enyorança, ans d’enyorança vivia: “És cert
que cada nit redescobreixo per què em vaig
allunyar de la pàtria on vaig néixer; però
també redescobreixo, cada matí, per què no
hi he tallat mai.”

Un país voluntàriament indeterminat i
innominat –definit genèricament com a lle-
vantí–, que és el de l’escriptor francolibanès,
però que també pot ésser qualsevol país de
l’Orient Mitjà: el paradigma d’aquest món

U àrab desconegut –o, més aviat, mal conegut:
estrafet per les tendencioses visions mani-
quees que se’ns han volgut transmetre– que
fins fa cinquanta anys fascinava gairebé tot-
hom i que des de fa dècades s’ha convertit en
el polvorí més perillós del planeta: un eix del
mal bel·licós, creat i nodrit imprudentment
per occident i que se li ha acabat escapant de
les mans.

Tot amb tot, allò que confereix el seu ma-
jor atractiu a les reflexions que proposa el
llibre és que, tot i que tant el seu enfocament
com la seva història són datables i identifi-
cables, tant geogràficament com cronològi-
ca, política i cultural, el seu abast i el seu sen-
tit són extrapolables arreu i en qualsevol
moment: “Escriure la història dels nostres,
de les nostres famílies i de la nostra colla
d’amics, la dels nostres deliris i il·lusions, no
deixa de tenir interès, perquè una mica tam-
bé és la història de la nostra època, de les se-
ves il·lusions, justament, i dels seus deliris.”
Com qualsevol creació artística de mèrit,
demostra de nou que, al contrari del que

creuen alguns falsos cosmopolites, per as-
solir la universalitat cal tenir unes bo-
nes arrels en el particular.
    L’obra constitueix una apologia de
la diferència i el diàleg, una clara de-
fensa de la llibertat personal, de pen-

sament, de culte, de decisió i d’acció,
una oposició frontal a qualsevol mena
de tirania –“La vergonya és un instru-

ment de la tirania. La culpabilitat i la
vergonya se les han inventat les reli-

gions per tenir-nos ben
lligats”–, contra

tots aquells (teò-
rics) dogmes
que cimenten

les “posicions
fortificades”

–“Tant si som jueus com si
som àrabs, només podem triar en-
tre odiar l’altre o odiar-nos a nos-
altres mateixos”–, que limiten o
fins i tot anul·len les capacitats de

En un fragment de la seva última
novel·la, Amin Maalouf (Beirut,
1949) ens diu: “Has d’escriure amb
sinceritat, com si es tractés d’un
memoràndum íntim.” I aquesta és
una de les tesis d’una obra que
planteja el tema de l’amistat.
D’ascendència francesa, de la qual
aprofita la llengua literària, Maalouf
es va educar als jesuïtes de la seva
ciutat natal i a la Universitat Francesa
de la mateixa ciutat. Allà va ser
testimoni i va cobrir com a periodista
l’inici de la guerra civil del Líban. Amb
un peu i mig a la novel·la històrica, les
seves novel·les i llibres d’assaig han
recreat les incomprensions a la
frontera de mons irreconciliables a
llibres traduïts al català com ara Les
Croades vistes pels àrabs, Les escales
de Llevant, Les identitats que maten,
Els jardins de llum, Lleó l’Africà, Un
món desajustat: ¿som la prehistòria
d’una nova humanitat?,
Orígens, El periple de
Baldassake, La roca de
Tànios, Samarcanda  i El
segle primer després de
Béatrice. En la nova obra
torna a posar l’accent en
els seus temes de
referència mitjançant
la història de
retrobament amb
l’amistat com a
rerefons.
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l’ésser humà, en comptes d’eixamplar-les:
“Els principis són lligams, amarres; quan els
trenques, t’alliberes, però com un globus ple
d’heli, que puja, puja i puja i sembla que
s’elevi cap al cel, mentre que en realitat s’ele-
va cap al no-res.”

Metàfora perfecta
Però, principalment, Els desorientats ens
narra una història magnífica, tot i que
amarga, sobre l’indeturable pas del temps;
sobre aquell temps que avança de
manera implacable al llarg de la
novel·la. Així, el motiu inicial del
retorn, el darrer intent de recon-
ciliar-se amb “[l’]amic perdut”,
esdevé una perfecta metàfora de
la novel·la: és un pelegrinatge a la
recerca no tan sols de l’amic per-
dut, sinó de les amistats –i de
l’amistat, en genèric– perdudes:
“Per a mi [els amics] eren quasi més impor-
tants que la família”; “Els amics serveixen
per preservar-te les il·lusions tant de temps
com pugui ser.” I també, i sobretot, dels
temps perduts. D’aquell temps d’infància i
joventut que, com descobrí Marcel Proust,
tan sols podem maldar per recuperar intel-
lectualment: “[Faig un viatge d’amor] a la
terra on vaig néixer. […] Un viatge en el
temps […] molt més que en l’espai.” Un
viatge cap al passat que desvetlla el plany i el
dolor de les oportunitats no ja perdudes, si-
nó balafiades. O, més exactament, de les de-
sercions que ens obliga a fer la vida: “Volíem
remoure les mentalitats i fer trontollar els
vells costums.”

De la cruel col·lisió entre els ideals de la jo-
ventut i la realitat quotidiana de Maiakovs-
ki: “No us explicaré històries de paradisos
perduts, però és exactament la sensació que
conservo. Un paradís del qual hauria estat
expulsat, com l’avantpassat que es diu com
jo. Però no per culpa d’una falta, sinó per
culpa d’un accident.” Una (nova) metàfora
del llibre sencer: tant ell, Adam, com els seus
companys, encara es dolen d’haver estat ex-
pulsats del seu Paradís Perdut. Un paradís

perdut que, tot i ésser-ho, no és tant el de la
seva joventut, sinó el dels seus somnis de jo-
ventut: “El país l’absència del qual m’entris-
teix i obsedeix no és el que vaig conèixer de
jove; és el que vaig somniar i que no ha po-
gut veure mai la llum.” Com més avança en
la seva recerca de la identitat, que és tant in-
dividual com col·lectiva —“A quin costat
estic, jo, l’àrab cristià que fa tant de temps
que viu a França? Al costat de l’Islam o al de
l’Occident? I quan dic «nosaltres», a qui em
refereixo? […] Per a mi, aquests dos univer-
sos rivals són alhora «ells» i «nosaltres»”—
més s’adona que “a la llarga, tots els fills
d’Adam i Eva són infants perduts”.

Hansels i Gretels desorientats, que en el

seu dia deixaren casa seva per capbussar-se
al bosc de les idees, s’hi van perdre, irremis-
siblement, i mai més no han sabut tornar a la
seva llar. Entre d’altres raons, perquè, com
acabaran descobrint –amb un dolor deses-
perançat, esquinçador–, no sempre les por-
tes que tanques al teu darrere poden tornar-
se a obrir.

És en aquest sentit que la novel·la no és
tant –o no és només– una apassionant i pro-
funda interrogació sobre el xoc entre cultu-

res i sobre la fe religiosa –“Quina
fe és aquesta que diu a un home
que deixi els seus amics més ín-
tims, els més sincers, per poder
acostar-se a Déu?”–, sinó sobre la
seva pèrdua, però no únicament
de la fe religiosa, sinó en un sentit
més ampli: la pèrdua de la fe en
les consignes, en els ideals, en la
capacitat de canviar les coses, en

un futur millor...
En síntesi, tot i haver resultat “una catarsi

útil per a la [s]eva salut mental”, la d’Amin
Maalouf és una obra brillant d’un autor bri-
llant, que ha superat els perills del compo-
nent introspectiu –“Has d’escriure amb sin-
ceritat, com si es tractés d’un memoràndum
íntim”– o nostàlgic de la seva experiència vi-
tal per transformar-la en literatura. I que ho
fa amb una visió plural i omnicompresiva,
talment com si hagués volgut seguir una de
les màximes de Moo Pak, de Gabriel Josipo-
vici: “Per reconciliar-t’hi, va dir, cal que re-
descobreixis com es pot estar profunda-
ment implicat i alhora ser sempre capaç de
veure l’altra banda de les coses”. ❋

Maalouf torna a
irradiar llum sobre
la convivència entre
comunitats
GABRIEL MASSANA

‘Els desorientats’ és un
pelegrinatge a la recerca
no tan sols de l’amic
perdut, sinó de les amistats




