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L’autor de novel·la negra Jean-Claude Izzo

L’humanisme mestís
de Jean-Claude Izzo

N A R R A T I V A

X U L I O R I C A R D O T R I G O

Jean-Claude Izzo, Soleà.
Traducció de Lluís Maria
Todó. Editorial Límits.

Andorra la Vella, 2005.

S
i hi ha un exemple de
com les editorials
petites poden incidir
des de la perifèria en
l’esdevenir literari

d’un país, podria ser l’editorial
Límits d’Andorra, des d’on
s’han proposat donar a conèi-
xer les novel·les negres de Je-
an-Claude Izzo, sens dubte, tot
i les seves irregularitats, una de
les aventures de gènere més
apassionants de la fi del segle
XX. Amb una edició força acu-
rada i un traductor d’excepció,
se’ns ha ofert en pocs mesos la
trilogia que Izzo va escriure
sobre la ciutat de Marsella, és a
dir, les novel·les Keops total,
Xurmo i Soleà. Tot un tour de force
que posa damunt la taula no
només temes candents de la
societat actual sinó també ma-
neres d’afrontar-los des d’un
punt de vista literari.

En primer lloc s’ha de dir
que l’escriptura de Jean-Claude
Izzo, sense caure en cap dels
inconvenients, s’alimenta d’u-
na veu poètica singular; no
només la seva sinó també
aquella dels cantautors o de la
música multicultural d’una
ciutat com Marsella. Així, el
text deixa de banda qualsevol
intent de contemporitzar a
l’hora de retratar l’ambient i
els personatges que s’hi mo-
uen. Molt al contrari, la idea és
arribar a una mistificació rea-
lista, a una exposició que sigui

com la mirada possible a través
d’un mirall trencat, en què ca-
da fet s’amara de sensacions
que ens porten a reconèixer la
humanitat de l’escenari, tot i
la violència que traspua.

EL VEHICLE MÉS ADEQUAT
Izzo va escriure des d’un terri-
tori en què l’emigració i la
barreja de cultures conformen
una mirada diferent sobre
l’ésser humà d’aquest inici de
segle. I va triar el vehicle de la
novel·la negra perquè sabia
que era el més adequat per a
endinsar-se en les difícils rela-
cions dels seus personatges
amb l’entorn. Fabio Montale,
un expolicia que veu com el
món comença a desfer-se al seu
voltant, és sens dubte un dels
herois literaris més importants
de la literatura actual. Sobretot
perquè Izzo ha sabut atorgar-li
el do de la curiositat i el desig
de conèixer els altres. Molta
d’aquesta filosofia que aviat es
convertirà en una eina im-
prescindible per poder enten-
dre allò que ens envolta, és
present a les seves accions
desesperades. Montale ja no
espera que el món millori, pe-
rò vol tenir una parcel·la d’un
món possible en el qual es pu-

gui considerar l’ésser humà
com a actor principal d’un en-
teniment necessari i, a la ve-
gada, pura hipòtesi.

Izzo escriu des del llenguat-
ge dur i sense concessions de la
novel·la negra, però hi ha en ell

una extraordinària capacitat
per mostrar. Aquesta és la si-
tuació, sembla dir-nos, què fa-
ries tu, pensa-hi, perquè no
només hi ha les solucions que
planteja Montale. Ben lluny de
tancar-se sobre les seves idees,

l’autor ens fa reflexionar sobre
l’emigració, el paper de les
grans ciutats i com establir
ponts entre el nostre temps i les
persones que el poblen. No es
pot dir que de la seva trilogia es
puguin treure gaires conclusi-
ons esperançadores, però sens
dubte només el fet de ser pos-
sible una literatura com la seva
vol dir que encara hi ha gent
capaç de pensar des de fora del
sistema, d’arribar a mirar el
futur d’una altra manera.

Tot això, plantejat des d’u-
na novel·lística de gènere, que
se suposa feta per passar l’es-
tona, ens dóna notícia de
l’autèntica dimensió de la li-
teratura, de la capacitat de
l’escriptura per transcendir

els seus límits més falsos.
Izzo, amb la garantia del
seu traductor Lluís Maria
Todó, obre nous camins
al realisme gràcies a la
mirada sintètica i al
pensament integrador
que proposa. Només s’ha
de veure si ens podem
permetre anar més enllà
de la trama tòpica i dels
personatges de sempre
que han encotillat la no-
vel·la negra, tan fora del
món que ja no transgre-
deixen absolutament res.
Les novel·les d’Izzo han
estat escrites per opo-
sar-se a aquesta mirada
antiga, amb la valentia i
la manca de prejudicis
d’un precursor.

La trilogia de Marsella
hauria de fer-nos pensar
molt sobre la literatura de
gènere que volem llegir.
Això, és clar, si tenim al-
guna intenció d’entendre
de veritat el nostre temps.

Necessitem més Torralbes!
A S S A I G

A R N A U C Ò N S U L

Francesc Torralba, Identitats
vulnerables. Estratègies contra

l’homogeneïtzació. Premi Llorer
d’assaig. Tàndem Edicions.

València, 2004.

E
l missatge és ben clar:
ara només cal que
cadascú de vostès
l’interioritzi i, si hi
està d’acord, actuiï en

conseqüència. No s’ha de pren-
dre com un toc d’atenció, en-
cara que també ho és, ni s’ha de
caure en l’error de pensar que
ja hem trobat la recepta uni-
versal per donar impuls als po-
bles que pateixen la invasió,
cada vegada menys subtil, del
pensament únic, la globalitza-
ció i les identitats hegemòni-
ques. Disculpin-me aquesta en-
trada de cavall sicilià, però és
inevitable llegir aquest assaig
de Francesc Torralba escom-
brant cap a casa, és a dir, en
clau catalana. El mateix autor
se’n disculpa en algun mo-
ment, tot i que l’obra parteix
d’una anàlisi mundial del pre-
sent que ens toca de viure des-
prés de la caiguda del Mur de
Berlín i de l’atemptat de l’11-S,
i mai no abandona la perspec-
tiva universal de situacions
que, amb les particularitats de
cada cas, es repeteixen arreu
del planeta. Però que ningú no
pensi que tornem a ser davant

d’un d’aquests estudis oracle
que pretenen avançar a l’intrè-
pid lector què passarà al món
en els propers deu, quinze o
cinquanta anys. Els trets van
per una altra banda, el subtítol
és ben clar: som davant d’un
tractat d’ètica per als pobles,
unes pautes de comportament
–o de resistència, si ho prefe-
reixen, però sempre pacífica–
de cara al duríssim segle XXI
que espera a les identitats frà-
gils, amb poc pes econòmic,
sense accés als mecanismes
mediàtics i amb interessos que
topen amb els d’identitats po-
deroses.

Conscient que el tema és
sensible i que moltes ments
properes a l’hegemonisme po-
den considerar-lo abstracte,
Torralba dedica la primera de
les quatre parts del llibre a de-
finir conceptes: identitat, identi-
tat col·lectiva, identitats hegemòni-
ques, vulnerables, vulnerades... I
s’agraeix, perquè això el situa al
marge de l’eterna discussió so-
bre el significat de poble, nacio-
nalisme, Estat nació, país, regió i
tants d’altres que certs sectors
juguen a desprestigiar. No
dubto que alguns dels mo-
ments més agraïts del llibre són

les lúcides rèpliques de Torral-
ba als Savater, Juaristi, Vargas
Llosa i companyia, que li ser-
veixen per construir un mis-
satge nou que s’allunya tant del
discurs purista sobre les identi-
tats com de l’universalisme dels
ciutadans del món.

CANVIAR LA DINÀMICA
Ara bé, per mantenir l’equidis-
tància, per allunyar-se tant de
la barretina com del passotisme
dels que opten per no compro-
metre’s, Torralba argumenta
un seguit d’estratègies que, en
algun moment, poden donar la
impressió de no tocar de peus a
terra a qualsevol lector ben in-
format i, per tant, gens inno-
cent. Canviar la dinàmica del
nostre sistema món i aconse-
guir que l’esforç col·lectiu de
petites identitats derroquin
l’hegemonia ianqui?, es pre-
guntarà més d’un. I per què no?
Pitjor ho tenien els negres
nord-americans abans que
Martin Luther King somiés en
veu alta. Torralba és conscient
del que demana i ho enumera:
no siguem simplistes a l’hora
d’analitzar el món; no copiem
les estratègies d’altres pobles
per la senzilla raó que a ells els

van servir; no tinguem por dels
que vénen a instal·lar-se a casa
nostra; evaluem les nostres ne-
cessitats i exprimim les nostres
virtuts al màxim; no ens pre-
sentem com a víctimes eternes,
perquè aquest discurs cansa:
siguem imaginatius a l’hora de
fer-nos conèixer i creguem en
les pròpies possibilitats.

La imaginació, justament, és
la clau del procés de transfor-
mació civil que demana Fran-
cesc Torralba. Cal trobar la ma-
nera de recuperar aquella força
social que va fer possible l’auge
de l’associacionisme fa vint o
trenta anys i la manera no és
mirant enrere amb llàstima, ni
obsedint-nos amb mesures de
maquillatge que interessen a
quatre o cinc. Perquè no serveix
de res poder expressar-se en
català al Congrés dels Diputats,
a Madrid, si pels carrers de
Barcelona comença a ser una
excepció escoltar la nostra
llengua. No és a ells a qui hem
de convéncer. Els que creguem
en la tesi que ens planteja Tor-
ralba, hem de fixar l’objectiu en
la gent que ens envolta, en els
nouvinguts, en els que encara
no veuen clar que la immigra-
ció sigui galopant, en els que se

senten el melic del món, en els
que ho arreglerien a cops de
pedra, en els que creuen que
l’única cultura és la dels PIB i
els interessos a termini fix, en
els que han deixat de creure
que és possible pensar, actuar i
viure en i per un grup.

L’autor d’aquest volum, però,
s’encarrega de la teoria, només:
cada poble o identitat ha de
trobar les seves maneres de
fer-se respectar, en el sentit més
pacífic del terme, enmig d’un
món que disposa de més mit-
jans de difusió que mai. És cert
que al costat de tanta tecnolo-
gia, la banalització de la tràgica
realitat per part dels medias ha
dut l’home (occidental) a no
voler pensar més, a acceptar
que tot li arribi mastegat per
boca d’un altre. I és difícil cap-
girar aquesta tendència, però
Torralba aconsegueix que no
sembli tan titànic. És més, fa
que la lectura del seu assaig si-
gui balsàmica, esperançadora
per a tots aquells que tendeixen
a veure l’ampolla mig buida. Si
a això li sumem l’alta categoria
intel·lectual de l’escrit, que no
deixa de ser una carta de pre-
sentació de la nostra cultura, i
el fet que tota identitat neces-
sita veus fresques amb idees
noves que provoquin la reflexió
dels seus membres i els reforcin
el sentiment de pertanyença
sense complexos, sembla lògic
que tanqui aquest escrit amb
un rotund: gràcies, Francesc
Torralba.


