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Jean-Claude Izzo:
literatura amb majúscules
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Izzo mereix la
nostra atenció. Ens
ofereix molt més
que una narrativa
policial. Vol ser la
consciència d’una
ciutat sense jutjar-la

Jean-Claude Izzo, Xurmo.
Traducció de Lluís Maria Todó.

Límits Editorial.

Andorra la Vella, 2004.

Q
uantes vegades hem sentit
a dir que la literatura
francesa està poc menys
que acabada? O que es
troba al punt més baix de
la seva història? Sens

dubte, com a lectors, també ho hem
pensat, sobretot davant les mostres
més aviat mediocres que ens arriben
del país de Flaubert i Stendhal. I és
que l’obligació del lector ha de ser
posar-se molt crític amb aquelles ini-
ciatives que no li fan el pes. Ben cert
que les grans propostes franceses fa
temps que no convencen ningú, però
el seu problema és haver-se declarat
grans abans de passar l’estadi de
promesa, abans d’entendre que la Li-
teratura amb majúscules, l’autèntica
creació, sorgeix de sobte a l’indret
més inesperat, potser perquè, en el
fons, es tracta d’un feliç aplec entre
l’ésser humà i el llenguatge. De ve-
gades brolla com una sorpresa que
ningú esperava, impulsat per l’amor
a les històries de cada dia, o per la
devoció que alguns senten pel seu
temps i el seu espai geogràfic.

D’entrada no n’hauríem de dir res
elogiós en excés, de Jean-Claude Izzo.
Sí, va escriure uns quants llibres de
poemes, interessants, amb molt de
sentiment; també va ser un bon pe-
riodista, un d’aquests periodistes
d’esquerres una mica ingenus –be-
neita ingenuïtat, tan sovint–, que
volen arreglar el món i encara tenen
confiança en l’ésser humà com a
col·lectiu. Tot aquest destí, bastant
comú a molts escriptors oblidats del
segle XX, va canviar de sobte quan un
dia va observar la ciutat amb altres
ulls, els de la novel·la negra, i va de-
cidir que la seva ciutat es mereixia
una nova mirada, que la Marsella re-
tratada als 50 pels polars responia ara
a altres realitats.

UNA TRILOGIA PER AL RECORD
Izzo va entendre que Marsella ja no
responia al model de ciutat d’emi-
grants o excombatents de la guerra
d’Algèria, de persones que més aviat
feien la viu-viu sempre que podien, a
la recerca de la seva parcel·la, sense
importar-li gaire les altres. Hi havia
alguna cosa més: la voluntat de molts
fills d’aquests emigrants –sobretot
dins el col·lectiu islàmic– que no es-
taven disposats a servir de catifa, que
s’havien proposat lluitar pels seus
drets encara que el camí els pogués
conduir a altres injustícies, a ser víc-
times de noves manipulacions.

Aquest va ser un impuls fonamen-
tal per a l’escriptura de la trilogia ne-
gra d’aquest autor. Keops total (1995),
Xurmo (1996) i Soleà (1998) es van es-
criure com una aproximació als nous
temps, però sense oblidar els valors
dels vells, l’amistat, la tolerància, un
culte a la música i a la bellesa que

destil·la un gran contingut de lliber-
tat, d’una idea de la llibertat no gens
fàcil de compaginar amb qualsevol
mena de totalitarisme.

El títol de la segona novel·la de la
trilogia diu molt de l’esperit que hi
volia posar Jean-Claude Izzo. Xurmo
vol dir mesclar-se, integrar-se amb els
altres, deixar de banda el barri, por-
tar a bon port els somnis col·lectius. I
tot això dins d’una ciutat on comen-
ça a tenir presència l’islamisme radi-

cal, on la policia s’entén amb les
màfies locals, on l’extrema dreta ha
trobat el grau necessari de desespe-
ració per estendre’s.

Una empresa difícil que Izzo va
saber manejar amb èxit, però no sols
perquè conegués a la perfecció els
seus barris, perquè portés molts anys
movent-se entre els seus habitants. El
projecte negre de l’escriptor marse-
llès va trobar, sobretot, un llenguat-
ge, una manera d’explicar la seva
ciutat no exempta de poesia, una ca-
pacitat per narrar històries que no-
més arriba al miracle de la bona li-
teratura quan hi afegeixes una bona
dosi de comprensió, quan aspires a
retratar sense jutjar, a construir una
realitat paral·lela que de debò tingui

en compte la pluralitat del món
contemporani.

Només així poden resultar efectius
els arguments de sempre. Sí, Xurmo
no és gens original. Hi ha un home
que ha estat policia, en Fabio Monta-
le; també un assassinat que l’afecta i
tota una colla de personatges que
configuren el seu univers. Però ell vol
entendre el que passa al seu entorn,
vol ajudar els seus amics, tot i que
pugui resultar fatal per a la vida que
s’ha anat construint, una vida tran-
quil·la de pescador aficionat, d’home
que ha vist massa coses i només vol
anar paint la perplexitat que l’enva-
eix.

Xurmo és una novel·la rodona que
tracta de retratar una societat com-
plicada en extrem i, alhora, fa bona
aquella màxima que apunta a la no-
vel·la negra com a gran eina per es-
criure sobre l’interior de les nostres
societats. Amb uns secundaris impa-
gables, una visió oberta i integradora
i un desig inacabable de justícia, Izzo
va dur a terme una esplèndida lliçó
narrativa que ha tingut la sort de

trobar un traductor d’excepció en
Lluís Maria Todó. La petita editorial
Límits, d’Andorra, no podia haver
començat millor el seu camí en
aquest camp. Ara només desitgem
que la tercera peça del puzle no es
demori gaire. Iniciatives com aquesta
demostren que hi ha altres opcions
en literatura, que el lector no s’ha de
conformar amb les grans propostes,
perquè, al seu costat, al lloc més im-
pensable, pot haver-hi grans realitats.
Jean-Claude Izzo mereix la nostra
atenció. Ens ofereix molt més que
una narrativa policial. Vol ser la
consciència d’una ciutat sense jut-
jar-la. Els resultats sorprendran fins i
tot els lectors que no siguin addictes
a la novel·la negra.

A S S A I G

Glocalització
X A V I E R F I L E L L A

Francesc Morata i John Etherington (ed.),
Global i local. L’impacte de la globalització en els

sistemes territorials. Traducció de Beatriu
Krayenbühl i Roser Soms.
Pòrtic. Barcelona, 2003.

L
a globalització ha significat una
reconsideració de l’espai en detri-
ment del temps, tot invertint la
tendència de la teoria social do-
minant a centrar-se de manera

gairebé exclusiva en models d’explicació
temporal per donar compte del desenvolu-
pament social. Entre altres coses aquest
canvi de paradigma ha significat un afe-
bliment de les societats nacionals, que ja no
poden romandre indiferents als esdeveni-
ments que succeeixen en els llocs més dis-
tants. Tanmateix, no sembla menys cert
que, malgrat la globalització, continua
existint una producció de diversitat local
que limita la tendència homogeneïtzadora
de la globalització. Així, juntament amb
l’emergència d’un nou espai global han
ressorgit en els últims anys antics territoris
que semblen contradir la creació d’un únic
espai global. De fet, la creació d’un marc de
referències planetari va acompanyada d’un
procés dialèctic entre les esferes global i
local que ha estat resumit amb el nom de
glocalització.

Sobre l’impacte de la globalització en els
sistemes territorials reflexionen els profes-
sors de ciència política a la Universitat Au-
tònoma de Barcelona Francesc Morata i
John Etherington a Global i local. Els autors,
lluny de les polèmiques reduccionistes en-
tre hiperglobalitzadors i globalescèptics,
proposen un enfocament analític que re-
marca el valor de la globalització com a
reestructuració espacial de l’activitat hu-
mana. Morata i Etherington defineixen la
globalització com un doble procés que cal
entendre tant en funció de la desterritori-
alització com de la reterritorialització. En
aquest sentit destaquen l’aparició de nous
espais de governança infraestatal que sor-
geixen de la necessitat de desenvolupar una
col·laboració estreta entre els actors pú-
blics, el sector econòmic i els agents socials
per afrontar el repte de la globalització.

ENTRE GLOBALITZACIÓ I LOCALITZACIÓ
Aquestes idees vertebren el conjunt de
textos que Francesc Morata i John Etherin-
gton han seleccionat d’entre les millors
contribucions que, des de les perspectives
econòmica, cultural i institucional, han
abordat al llarg dels últims anys les dinà-
miques i dialèctiques que s’estableixen en-
tre globalització i localització. D’aquest
ampli recull, impossible d’abastar en tota
la seva extensió en aquesta ressenya, cal-
dria destacar l’anàlisi de la densitat insti-
tucional amb què Ash Amin i Nigel Thrift
constaten la revitalització del paper de
ciutats i regions en el nou marc global.
Coincideix en aquesta apreciació Michael
Keating, que en la seva contribució sobre la
paradiplomàcia ressegueix el progressiu
auge dels governs regionals en l’escena in-
ternacional. No menys interessant resulta
el text d’Anthony D. Smith, que rebutja la
idea d’una cultura global que considera
incapaç de substituir les normes culturals
que les nacions han construït durant els
segles. Tot i això, l’interès d’aquest llibre no
resulta de la lectura aïllada d’un o altre
text, sinó de les mútues apel·lacions i com-
plementarietats que el lector trobarà en
cadascun d’aquests textos en un moment
en què el nou paradigma de la globalització
remarca les múltiples interrelacions entre
les diferents esferes de l’activitat humana.


