
AVUI44 DILLUNS, 12 DE JUNY DEL 2006Cultura i Espectacles

ElretorndelCavaller
L’israeliàMordekayBen-Abirha investigatdurantdeuanys finsa trobar l’origendel
seu llinatgesefarditaaFalset,onarahaestatobjected’unarecepciómultitudinària

Oriol Margalef
FALSET

L’israelià Mordekay Ben-
Abir ha esmerçat deu anys
d’investigacions fins a tro-
bar els seus orígens a Falset
al segle XIV. El seu llinatge
sefardita testimonia el
drama de l’exili a partir de
l’expulsió dels jueus de la pe-
nínsula Ibèrica el 1492.

La història de Mordekay
Ben-Abir és la d’un llarg i
penós viatge al més profund
de la seva identitat. “Per
què la meva mare, ciutada-
na turca camí d’Argentina,
es va emocionar en traves-
sar el canal de Gibraltar?”,
es preguntava, de ben petit.
Han hagut de passar gaire-
bé vuit dècades perquè flo-
rissin les respostes. Després
de voltar mig món i passar
deu anys submergit en do-
cuments, el més petit dels
Ben-Abir –que traduït al ca-
talà significa fill del Cava-
ller– ha escalat de generació
en generació fins a trobar
l’origen del seu llinatge a
Falset, al Priorat. “És es-
trany. Sento un gran cari-
nyo per tots vostès”, deia
emocionat Ben-Abir en la
multitudinària recepció a
Falset que posava punt final
al seu viatge cap enrere.

La visita de Mordekay a
Falset, al seu call, el contac-
te amb la gent del país, se-
gellava una ferida que va
quedar oberta el 1492, amb
l’expulsió dels jueus de Cas-

tella i Aragó. En aquell mo-
ment, la Inquisició, amb el
suport dels Reis Catòlics, va
posar contra les cordes una
comunitat que a Falset re-
presentava el 20% de la po-
blació, i que, a diferència
d’altres municipis, sempre
havien estat respectats pels
seus veïns cristians, segons
l’hebraista Andreu Lascorz.

La majoria dels jueus ca-
talans es van convertir per
poder-se quedar, però
l’avantpassat de Ben-Abir
va seguir el camí de l’exili

cap a Itàlia, i més tard cap a
Salònica (Grècia, llavors Im-
peri Otomà). Allà, a princi-
pis del segle XVII, la comu-
nitat sefardita va adoptar el
castellà com a llengua ofici-
al, i el cognom Cavaller va
passar a ser Caballero.

L’idioma i els costums
“A casa meva vaig aprendre
a estimar Espanya. Els
meus pares mai hi van ser,
però durant generacions la
meva família en va trans-
metre els records, l’dioma i

els costums”, explica Ben-
Abir. Per això la seva mare
es va emocionar quan, a
principis del segle XX, i emi-
grant d’Esmirna (Turquia)
a l’Argentina, va contem-
plar del vaixell estant els
llums de la costa andalusa.
Aquella anècdota va morti-
ficar per sempre Mordekay,
que ja establert a Israel, i
després de traduir a l’he-
breu el seu nom en espanyol
(Marcos Caballero), va co-
mençar a estudiar els seus
remots orígens.

En els últims deu anys,
aquest enginyer elèctric ha
posat els cinc sentits en una
minuciosa i documentada
reconstrucció del seu arbre
genealògic, que, més enllà
de la història personal, tes-
timonia l’exili modern dels
jueus. “Si no ho hagués fet
jo, no ho hauria fet ningú.
Els meus néts han nascut a
Israel, ja no viuen el conflic-
te de la diàspora”, explica.

La investigació de Morde-
kay ha estat rigorosa i ex-
tensíssima. Buscant proves

documentals, Ben-Abir ha
arribat a trucar per telèfon
a tots els Caballero d’Israel.
La recerca va donar fruit,
perquè va aconseguir un
manuscrit en hebreu sobre
el qual està preparant una
tesi doctoral a la Universitat
de Barcelona.

Dades en làpides
També ha trobat informació
sobre la seva família en làpi-
des funeràries. En una de Sa-
lònica –destruïda pels nazis
als anys quaranta, però foto-
grafiada prèviament per la
comunitat jueva–, Mordekay
va localitzar el rabí i metge
Salomó Cavaller, mort el
1530 i fill del Cavaller de Fal-
set. A partir d’aquí, va seguir
el rastre fins a localitzar a
l’arxiu comarcal de Cervera
les actes de casament entre
el pare de Salomó, Samuel
Astruc Cavaller, i Gorg de
Lunel, que es van unir en ma-
trimoni el 1427, una boda
que va significar el trasllat
dels Cavaller de Falset a Cer-
vera.Remuntantencaramés
els orígens a l’arxiu comarcal
del Priorat, Mordekay va tro-
bar una relació de noms de
caps de família jueus a Falset
del 1391, on figura el nom
d’un tal Josep Cavaller. “Els
meus avantpassats van
marxar d’aquí per continu-
ar sent el que eren. Però va
ser un divorci amb amor,
per això em sento orgullós
de tornar. Venint a Falset
puc tancar el cercle”. ■
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