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El novel·lista Amin Maalouf va néixer a Beirut el 1949

Un fascinant viatge
als orígensN A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Amin Maalouf
parteix d’una
premissa sàvia:
sense consciència
del nostre passat,
el present s’assembla
massa a la mort

Amin Maalouf, Orígens.
Traducció d’Anna Casassas.

La Campana. Barcelona, 2004.

E
ls protagonistes de la majoria
de les novel·les d’Amin Maa-
louf, des de Lleó l’Africà fins a
El periple de Baldassare, són
personatges que, involucrats

en conflictes que sempre els superen,
es veuen empesos a abandonar les se-
ves terres i a lluitar per la supervivèn-
cia lluny dels seus orígens. Són indivi-
dus que, sense que aquesta llunyania
física els forci a renunciar al que són i
al lloc del qual provenen, saben assu-
mir els valors culturals i socials del
nou indret on són acollits i els adopten
com a elements enriquidors de la seva
personalitat. La mateixa biografia de
Maalouf és, sense cap mena de dubte,
el millor exemple d’aquest arquetip
literari que circula pels seus llibres:
nascut a Beirut el 1949 i exiliat volun-
tàriament a França des del 1975, on ha
desenvolupat tota la seva carrera com
a periodista i escriptor, la seva obra és
una invitació constant a l’harmonia
entre cultures i a la concòrdia entre les
comunitats que habiten a banda i
banda d’aquest bressol de civilització
–i, ai las, de conflictes– que és el Me-
diterrani.

VOCACIÓ DE DIÀLEG
Potser per acabar d’arrodonir el retrat
faltava trobar el fil que articula
aquesta infatigable vocació pel diàleg
que trobem tant en l’obra de Maalouf
com en la seva mateixa peripècia vital.
I aquest element que ens permet tan-
car el cercle ens acaba d’arribar en
forma –com calia esperar– de llibre.
Un esplèndid i estimulant llibre, a
mig camí entre la narració i l’estudi
històric, que ens arriba amb el títol
d’Orígens i que explica justament això:
els orígens de la família Maalouf, si
més no els més assequibles documen-
talment. És a dir, fins a la generació
dels besavis. Un fascinant viatge que
ens remunta cap a finals del segle XIX
i del qual el lector surt amb aquella
sana eufòria que només proporcionen
els grans llibres.

Amin Maalouf parteix d’una pre-
missa sàvia: sense consciència del nos-
tre passat, el present té tan poca den-
sitat que s’assembla massa sospitosa-
ment a la mort. Que ningú no és una
illa, ens diu. I que en les peripècies vi-
tals de cada un dels nostres avantpas-
sats hi ha el germen que ens permet
comprendre les peripècies que ens
capfiquen ara mateix. Per això un bon
dia de setembre de fa cinc anys Maa-
louf es va decidir a entrar a fons en les
llegendes familiars. Unes llegendes
que se centraven principalment en les

figures de l’avi Botros i de dos dels seus
germans: Theodoros, capellà catòlic, i
Gebrayel, emigrant a Cuba on va aple-
gar una considerable fortuna.

LA MEMÒRIA DELS MÉS VELLS
Maalouf comença el llibre lamentant
la seva poca vista a l’hora de treure
profit de la memòria dels més vells de
la família. S’adona que les llegendes,
la memòria i també els secrets no és
freqüent que quedin escrits damunt
d’un paper però sí que queden gravats
a foc en el record dels que vénen des-

prés. I que quan aquests moren s’em-
porten un tresor irrecuperable. Tan-
mateix no tot ho té perdut, no parteix
de zero ja que la seva mare li dóna
notícia de l’existència d’un bagul ple
de cartes i documents en la casa fa-
miliar que segurament l’interessaran.
Aquest és el punt d’arrencada d’Or-
ígens, un llibre que difícilment podria
haver-se dit d’una altra manera.

El gran protagonista d’Orígens és
l’avi Botros. El període històric prin-
cipal que abasta són els trenta-cinc
anys que separen la carta més antiga

que se li conserva (1889) de la seva
mort (1924). Un període en el qual hi
ha la Gran Guerra Europea i en la qual
la zona que ara coneixem com Pròxim
Orient era un espai sota domini oto-
mà que va anar evolucionant cap a un
protectorat francès i anglès. Un mo-
saic de cultures –àrab, jueva i euro-
pea–, de llengües i de religions que
convivien força millor que ara en un
clima, però, d’escassa efervescència
cultural i econòmica per a la majoria
de la gent.

L’avi Botros se’ns presenta per da-
munt de tot com un home avançat al
seu temps i fidel a la seva terra. In-
tel·ligent, inquiet, sensible, amb
components de visionari que unes
vegades derivaran en idees de bom-
ber però que, en d’altres, tindrà in-
tuïcions de gran importància per a la
seva comunitat. Butros viatjarà a Cu-
ba i a Nova York per ajudar el seu
germà petit Gebrayel, instal·lat en
l’illa del Carib, però ben aviat com-
prendrà que el seu lloc és al bell mig
del seu poble. Amb la seva gent. I ho
durà a terme fundant una escola lai-
ca, abraçant les opcions polítiques
més progressistes del moment, sent
conscient de la dificultat de trobar
un futur plausible que no passi per
una transformació a fons de la socie-
tat en què viu, clivellada pels nom-
brosos clans familiars.

Orígens es pot llegir també com un
fascinant experiment de construcció
d’un personatge. Amin Maalouf ens va
explicant de quina manera els detalls
que va descobrint l’ajuden a recons-
truir la vida i la personalitat de Botros.
Els capítols en què parla del seu viatge
a Cuba a la recerca dels indicis físics de
la vida pròspera i la mort tràgica de
Gebrayel funcionen com un esplèndid
reportatge. La resta del llibre es pot
llegir com una novel·la trenada al vol-
tant d’un personatge, una època i un
entorn senzillament fascinants. I el
talent de Maalouf resideix precisament
en el fet de saber traslladar íntegra-
ment al lector l’enjòlit i el plaer del seu
magnífic viatge als orígens. Vet aquí,
doncs, un llibre que modestament crec
que no s’haurien de deixar perdre. Un
llibre que quedarà com un dels grans
d’Amin Maalouf.


