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En francès, 
aquesta novel·la 
d’Émile Zola que 
forma part del ci-
cle dels Rougon-
Macquart du el tí-
tol de L’assom-

moir. El verb assommer vol dir esta-
bornir, estassar, que és, en 
definitiva, la manera que tenen 
d’acabar damunt el taulell de les ta-
vernes tants borratxos empedreïts. 
Títol justíssim, doncs, per contenir 
l’essència d’una història que descriu 
amb mà mestra l’enviliment d’una 
colla d’individus al París de la sego-
na meitat del segle XIX. El gruix de 
la narració es desenvolupa a l’en-
torn d’un edifici situat, ben irònica-
ment, al carrer de la Goutte-d’Or. És 
un París que va canviant: s’hi obren 
amples bulevards, hi creixen barris 

L’àcid color  
de la misèria 

ÉMILE ZOLA (1840-
1902), GRAN 
MONUMENT DEL 
NATURALISME 
FRANCÈS, VA 
ESCRIURE ‘LA 
TAVERNA’ EL 1877, 
TRES ANYS ABANS 
DE LA PUBLICACIÓ 
DE ‘NANA’. TOTES 
DUES NOVEL·LES 
FORMEN PART DEL 
CICLE DELS 
ROUGON 
MACQUART

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL nous (“Hoy las calles recuerdan / 
que fueron campo un día”, que va es-
criure Borges). La taverna, però, no 
es cuida gens de la capital de la llum 
i del luxe, sinó de l’urbs fosca, enco-
furnada. La vida de la rancallosa 
Gervaise Macquart, la desgraciada 
protagonista, sembla que “hagués 
de quedar closa entre l’escorxador 
i l’hospital”. 

Ella i el seu marit, el salat d’en 
Lantier, provenen de la Provença i 
busquen una vida millor a París. Te-
nen dos fills. La dona és planxadora; 
ell, barretaire (bé que no el veurem 
mai exercir el seu ofici i sí, en can-
vi, lliurar-se a tota mena de tripi-
jocs). L’amor s’acaba ràpidament i a 
garrotades. L’home desapareix du-
rant un temps, i la Gervaise mira de 
refer la seva existència treballant 
com un escarràs. La festeja un jove 
del barri, prou bona persona, en 
Coupeau, amb qui acabarà casant-
se. Aquest no beu (aiguardent)... de 
moment. “El petó llarg a la boca que 
es van fer va ser com una primera 
caiguda en la lenta degradació de les 
seves vides”. 

Tots els personatges semblen 
llampats per una fosca predestina-
ció, fora d’en Lantier, que té la capa-
citat d’anguilejar sempre i de sor-
tir-se’n de totes. Doner com el qui 
més, les seves maneres educades 
admiren a tothom. La traducció de 
Carles Llorach-Freixes, esplèndi-
da, reprodueix la parla popular, em-
bastardida, dels personatges. El re-
partiment no és gaire generós: a 
banda els descrits, els Lorilleux, cu-
nyats de la Gervaise; la sogra 
d’aquesta; els Boche; els Poisson; 
els amigots de pítimes d’en Cou-
peau; l’enterramorts; i la Nana, filla 

del segon matrimoni de la protago-
nista. Tots ells menen “una existèn-
cia enfurida per la misèria”. Al bar-
ri, de fet, els únics establiments que 
treballen a tot estrop són les taver-
nes, sempre plenes de gom a gom de 
beverris que “sólo beben aguardien-
te para olvidar”, que diria el son cu-
bà. Hi ha, sí, un personatge, un de 
sol, que té com una aura de bondat: 
en Goujet, un jove ferrer que s’en-
amora de la Gervaise, però que no 
rebrà mai el favor del seu amor. És 
massa pur. L’ambient de degrada-
ció l’exclou, el rebutja. 

L’ambientació de tanta vilesa do-
mèstica i tanta abjecció moral és 
magnífica: “Les portes continuaven 
ensenyant, quasi totes obertes de 
bat a bat, uns interiors plens de mi-
sèria i de treball que el càlid capves-
pre de juny inundava d’una calitja 
rogenca”. En un altre passatge, es 
descriu aquell “aire on les mateixes 
mosques s’haurien mort, de tan poc 
nutritiu que era”. En un relat tan li-
neal, hi ha alguns episodis que mar-
quen el desenvolupament de la his-
tòria: una baralla de dones en uns 
safarejos, un xeflis d’upa que han 
organitzat la Gervaise i en Coupeau 
en un dels seus pocs moments de 
plenitud (“un dolç perfum de flors 
es barrejava amb l’olor de la cuina”) 
i el delírium trèmens d’en Coupeau 
amb què s’arrodoneix indefectible-
ment aquest goig de lectura. De 
fons, inalterable, el retrat naturalis-
ta –vívid i memorable– de la pobre-
sa sense redempció, sovint amb pin-
zellades d’autèntica poesia: “Sem-
pre tenia la paraula desnonar a la 
boca mentre la neu queia a fora al 
carrer, com si els preparés el llit a la 
vorera amb llençols blancs”.!

DE FONS, 
INALTERA-
BLE, EL 
RETRAT 
NATURA-
LISTA, VÍVID 
I MEMORA-
BLE, DE LA 
POBRESA 
SENSE 
REDEMPCIÓ, 
SOVINT AMB 
PINZELLA-
DES 
D’AUTÈN-
TICA POESIA 

JORDI 
LLAVINA

LA TAVERNA 
ÉMILE ZOLA 
ADESIARA 
TRAD. CARLES 
LLORACH FREIXES 
552 PÀG. / 25 ! 
 
 
 

VIQUIPÈDIA

Hi ha quelcom de 
teratològic en la 
poesia de Ramon 
Cardona, i no vol-
dria ser malinter-
pretat. El mons-
truós ho és en un 

sentit de meravella, de singularitat 
fabulosa que no és que presenti una 
conformació contrària a l’ordre na-
tural, sinó que crea un ordre nou, 
diferent, una nova espècie en el me-
di de la natura poètica, de la matei-
xa manera que J.V. Foix va crear tot 
un subgènere, i és així que reconei-
xem l’empremta del seu univers en 
tot el que va deixar escrit. No deixa 
de ser curiós que Cardona compar-
teixi orígens amb Foix: solsonenc, 
i l’estirp dels Foix venia de Torrents 
de Lladurs. Alguna cosa terral els 
deu unir, un talent verbal que neix 
en el gresol tel·lúric. Cardona té una 

A punt per al bany de la musa
veu pròpia i una llengua luxuriant. 
La seva formació clàssica i arqueo-
lògica queda reflectida en l’univers 
que crea, i d’una manera fulgurant. 
Hi ha una voluntat de transfigura-
ció de l’univers moral humà mit-
jançant un ús de la parau-
la poètica metaforitza-
da en elements de la 
natura. 

Tal com diu en 
el poema-text 
que porta 
aquest títol: “Ve 
l’hora de fer una 
tala controlada, 
així ho exigeix / 
el vers, una cre-
ma d’esporga en 
un poema encallat / 
entre novembre i 
març...” Sembla, efectiva-
ment, que Cardona, que coneix a 

pugui imaginar. Potser algú hi tro-
baria concomitàncies amb l’obra-
dor de Gimferrer, però seria només 
un referent possible i vague, i no-
més atribuïble a elements cultura-
listes i a generació d’imatges. Però 
la llengua de Cardona és singularís-
sima, i de gran precisió i esplèndi-
da feracitat. En un aclariment pre-
liminar, i en una prosa (aquesta 
sense trinxar) que no desdiu en ab-
solut de la densa poeticitat que des-
plega en tot el recull, ens ennova el 
seu projecte: “[...] Aquí es produeix 
la primera deflagració, la metafòri-
ca, la inspiració inicial d’aquest po-
emari, després de mullar els llavis 
en una Castàlia versió catalana. El 
tema a parlar és l’absència, les ab-
sències que fabriquem constant-
ment, fullaraques i pells seques que 
queden darrere la nostra bursada 
vital”. Esplèndid.! 

TOCAT I 
ENFONSAT 
RAMON CARDONA 
PROA 
115 PÀG. / 15,50 ! 
 
 

VÍCTOR 
OBIOLS

fons la retòrica clàssica, vol jugar 
deliberadament a trencar els cà-
nons. En primer lloc, la desfigura-
ció d’allò que orgànicament conei-
xem com a “vers” és evident i reite-

rativa. La trinxadissa de la prosa 
en forma aparentment 

versificada és la ma-
nera com es dispo-

sen els poemes-
text, sovint amb 
articles o pre-
posicions a fi-
nal de vers. Pe-
rò aquesta pe-
culiaritat no 

distreu de la 
potència del 

discurs poètic 
que endega Cardo-

na. Perquè el que fa és 
absolutament diferent 

de qualsevol referent que hom 
DAVID BORRAT


