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Confessions criminals

La taverna del Cau de la Lluna és una novel·la poblada per personatges inoblidables que
semblen predestinats a conviure per sempre amb la tragèdia. Deu històries que, sense
minvar gens la condició autònoma de cada relat, constitueixen un tot unitari.

De bon començament, el darrer llibre de Vicent Usó, La taverna del Cau de la Lluna ,
pot semblar un recull de contes, deu relats amb narradors diferents que es poden llegir
de  forma  independent.  Però,  a  mesura  que  avancem  la  lectura,  aquesta  primera
impressió, fruit de la precipitació i de la confiança cega en les aparences, perd la seua
validesa inicial. De fet, tot i que cada relat té un final tancat i molt ben definit que li
permet  mantindre  la  seua  condició  autònoma,  són  molts  els  referents  comuns  i  els
detalls  que  comparteixen  narracions  diferents:  des  de  referències  espacials  gairebé
omnipresents al llarg de tot el llibre (la Vallera, l’aiguaneix del Perdut, la taverna del
Cau  de  la  Lluna,  l’Oasi...),  fins  a  personatges  que  tenen  un  paper  determinant  en
diverses històries o que apareixen constantment en contes successius (el portugués, Fran
i  Salvador  Sorribes,  Lluís  Arnal...).  Així  doncs,  els  deu  monòlegs  que  conformen  La
taverna del Cau de la Lluna van enllaçant-se de tal manera que, finalment, el llibre
acaba respirant un aire inconfusible de novel·la. Una novel·la polifònica, amb múltiples
veus narratives, que demana un lector atent, actiu, que participe en la reconstrucció de
les històries que els personatges ens conten de manera fragmentada i que siga capaç
d’encaixar amb encert totes les peces que formen aquest trencaclosques literari.

A més, Vicent Usó té la capacitat d’administrar la informació amb l’habilitat dels millors
escriptors  de  novel·la  negra  o  de  suspens,  mantenint  sempre  l’interés  del  lector  i
motivant-lo per què continue endavant amb la lectura, delerós de descobrir tots els
misteris  que  amaguen  uns  personatges  marcats  per  la  fatalitat  i  perseguits  per  la
tragèdia:  assassins  confessos,  víctimes,  fugitius,  treballadors  explotats,  empresaris
cobdiciosos, etc. De fet, la presència d’una crueltat constant, d’una ombra tràgica i
fatalista que plana per sobre dels personatges, és també un altre element cohesionador
que confereix al llibre un caràcter unitari.

La taverna del Cau de la Lluna és, en definitiva, una novel·la coral disfressada de recull
de  contes.  Un  grapat  d’històries  perfectament  travades  que  es  complementen  i
convergeixen per a compondre un retaule netament novel·lesc que dóna compte del
bategar  comú  d’un  poble  sense  nom,  que  només  existeix  en  la  imaginació  del  seu
creador. Una novel·la, doncs, de paisatges muntanyosos en perill, d’amors i passions al
límit, de velles llegendes esquinçades per l’oblit, de morts violentes i inexplicables, de
confessions  inconfessables  i,  sense  dubte,  una  de  les  propostes  narratives  més
interessants i originals dels darrers anys.


