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“La taverna del Cau de la Lluna”, de Vicent Usó (2001)
A poqueta nit, no és una mala opció anar a fer una cervesa a la taverna 
del Cau de la Lluna. És convenient seure en un racó, en la taula més 
discreta, per tindre la millor perspectiva i no perdre’s res del que allí 
succeeix. Gran quantitat de personatges desfilen en aquella foscor, les 
seues  històries  són  com una  ració  d’espaguetis  al  dente que  podríem 
separar i menjar-nos un a un, tot i que, en la meua opinió, millor serà 
cruspir-nos-en  el  plat  sencer,  perquè  així  més  gust  i  més  sentit  hi 
trobarem. En eixa taverna hi tocarem la violència, el desig, l’amor, l’odi i 
la traïció, gaudirem i patirem… però, compte si anem amb camisa blanca, 
perquè segurament acabarem esquitats de sang.

Amb La taverna del Cau de la Lluna (traduïda recentment al castellà amb 
el títol  La taberna de la Luna), el lletraferit vila-realenc Vicent Usó va 
estar guardonat amb el  premi Ulisses de Castelló  l’any 2000 i  amb el 
premi de la Crítica de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 
el 2002, com a millor obra de creació literària publicada el 2001. D’altres 
premis han estat concedits a aquest escriptor, una llarga llista. També 
podem destacar que ha quedat finalista en dues edicions del premi Sant 
Jordi; l’any 2004 amb  Les ales enceses, i l’any 2008 amb  El músic del 
bulevard Rossini. Un reguitzell de distincions, en fi, que avalen la seua 
trajectòria literària.

Deu relats, que formen una novel·la, o una novel·la, bastida amb deu 
relats, diguen vostés si poden quin és el gènere literari davant del qual 
ens trobem. Proposta original, tot plegat, siga quina siga l’etiqueta que hi 
posem. El que és evident és la interrelació que hi ha entre cadascuna de 
les  parts,  complicada  arquitectura  que  demana  paper,  bolígraf  i  anar 
apuntant. Són deu veus, amb els seus deu oients respectius, les que ens 
acosten a la vida d’un poble muntanyenc, ni molt gran, ni molt xicotet, 
de  paisatges  encisadors  i  romàntiques  llegendes.  I  darrere  estem  els 
lectors, descobrint les intimitats dels protagonistes i sospitant que eixos 
discursos no van adreçats sinó a nosaltres. ¿I qui són els protagonistes? 
Tots i no ningú: cadascú del seu relat i, del conjunt, cap personatge en 
particular.

A través d’una prosa acurada, que delata l’amor a una llengua, l’escriptor 
posa veu als  diversos protagonistes de l’obra.  En algunes  ocasions,  un 
excessiu lirisme pot xocar amb el registre col·loquial propi de l’oralitat 
de  la  narració  i  tacar  d’inversemblança  alguns  fragments,  algunes 
confessions.  Vostés jutjaran.  Amb tot  i  això,  les  frases i  els  paràgrafs 
llisquen pel  paper  de tal  manera  que  els  nostres  ulls  també llisquen, 
plaentment, per damunt d’eixes paraules. I si ens relaxem, podrem fins i 
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tot escoltar eixes veus que parlen i parlen. Ep! Però, ¿hem de creure tot 
allò  que  ens  expliquen?  Hi  ha  un  personatge,  Ferran  Soldevila,  que 
declara  els  seus  dubtes  i  apunta  la  possibilitat  que la  vella  peripècia 
s’haja  convertit  en  una  història  fantàstica.  És  una  bona  manera  de 
justificar  les  pròpies  contradiccions  i  també  les  que  hi  ha  entre  les 
històries  que conten els  diversos oradors.  I  també, fora del  llibre,  les 
contradiccions de les persones humanes que no hem comés cap crim quan 
recordem o contem, per exemple,  la nostra infantesa o aquell  primer 
amor…

Des del sentiment més sublim fins a les clavegueres de l’ànima humana, 
l’obra recorre les passions universals i la seua traducció en actes extrems, 
molts d’ells farcits de violència. Alguns dels set pecats capitals tenen ací 
la seua fotografia i, per damunt de tot, l’amor i la mort. I la descripció 
d’una  societat  on  predomina  la  desigualtat.  I  la  natura  malmesa, 
degradada sota el pretext de l’enriquiment general que, en realitat, és 
només  el  d’uns  pocs  espavilats.  I  més  violència.  I  la  marginació.  I  el 
maltractament a les dones. I els abusos sexuals i els abusos de poder. I 
violència i sang i mort pertot arreu.

Estructura  perfecta,  obra  tancada,  el  lector  té  poca  cosa  a  dir-hi. 
Preocupat  de no  perdre el  fil  dels  esdeveniments,  és  difícil  per  a  ell 
submergir-se  en  les  sensacions  i  en  les  emocions  que  normalment 
provoquen eixos temes tan atractius abans esmentats. Com a elements 
del relat de suspens que també és aquesta obra, hi ha tantes incògnites 
que d’algunes se n’oblida el lector abans de la seua resolució o, pobret, 
acaba  rebolicant-ho  tot.  De  la  mateixa  manera,  com que  hi  ha  tants 
personatges i no n’hi ha una jerarquia, el lector no arriba a aprofundir-hi 
i és una llàstima, perquè la majoria s’ho mereixerien. Supose que una 
gran  part  del  problema  és  del  lector,  que  sóc  jo.  Què  hi  farem.  En 
qualsevol cas, és molt recomanable llegir  el  llibre amb grans dosis de 
concentració.

Obra tràgica, ¿quina possibilitat tenen els personatges d’escapolir-se del 
seu destí fatal? El destí per a alguns és la mort. Per a uns altres, matar. O 
la follia. O la mendicitat. I per a tots, patir. Salomó Lluís Arnal, el de 
l’amor  sense  escletxes  per  Glòria  Maria  dels  Àngels.  Tica  Costell,  la 
comare, la que ajuda a donar la vida i també anuncia la mort. Fran i 
Salvador  Sorribes,  dos  caràcters  contraposats  a  partir  de  la  mateixa 
infantesa.  Joaquim  Trinidade  Coelho  i  els  seus  amors,  amants  i 
assassinats. Teresa Cortés, cambrera de la taverna del Cau de la Lluna… 
¿En volen més, de personatges? N’hi ha molts més, sí, un fum, i si volen 
conéixer-los,  esperen  vostés  al  seu  raconet  de  la  taverna,  amb  la 
cerveseta a la mà i la camisa encara neta, potser n’aparega algun entre 
la boira en qualsevol moment, viu o mort ja no ho sé.



I per acabar, els propose un passeig per la forest. Isquen vostés del poble 
per  la  costera  del  Moix  (evitant  els  clubs  de  dones  alegres,  facen  el 
favor), caminen per la sureda de Llevant, pugen, baixen i gaudisquen de 
la flora i  de la fauna. Poden visitar el  prat de la Vídua, la talaia del 
Furtiu, l’estany de la Verge. I finalment, seguen a la vora de l’aiguaneix 
del Perdut i esperen. Potser aparega de sobte la dona de l’aigua i tinguen 
vostés l’honor de contemplar-la embadalits i de passar a formar part de 
la llegenda.
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