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Ara fa cent anys de la mort de l’autor francès Émile Zola

París sota el segon imperi
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Émile Zola, El carnatge.
Traducció de Margarida

Casacuberta. Edicions de

1984. Barcelona, 2002.

É
mile Zola (París,
1840-1902) fou el de-
finidor teòric del
moviment estètic i
literari conegut com

a naturalisme, que a Catalunya
tingué seguidors tan il·lustres
com ara Narcís Oller, Pin i So-
ler, Víctor Català, Pous i Pagès
i Prudenci Bertrana, entre
d’altres. L’obra literària de
Zola és considerable. Desta-
quen novel·les com ara Thérèse
Raquin i la nissaga Les Rau-
gon-Macquart, amb un total de
vint-i-tres novel·les, algunes
tan conegudes com ara Germi-
nal, La terre, Nana i La débâcle. La
seva fama, però, va tenir el seu
punt culminant amb la publi-
cació del cèlebre article J’acusse
al diari parisenc L’Aurore en
relació amb el cas Dreyfuss, el
capità jueu acusat injusta-
ment d’espiar a favor d’Ale-
manya, i que va costar a l’au-
tor un procés, l’expulsió de
l’Orde de la Legió d’Honor i
dos anys d’exili a Anglaterra.
Uns anys després, Émile Zola
moria en estranyes circums-
tàncies, asfixat pel fum d’una
xemeneia; decés que enguany
celebra el seu centenari.

El carnatge (La curée) és la se-
gona novel·la de la sèrie Les
Rougon-Macquart, probable-
ment una de les obres menys
conegudes de l’autor, que
descriu el naixement del París
modern sota el Segon Imperi
de Lluís Napoleó Bonaparte.
Un París en transformació,
senyorejat per l’especulació
urbana, la corrupció política,
l’afany de diner fàcil, la deca-
dència dels costums i la frivo-
litat de la burgesia emergent.

En el pròleg de la primera
edició del llibre Zola explica
les intencions de la seva obra:
“He volgut mostrar l’esgota-
ment d’una raça que ha viscut
massa de pressa i que desem-
boca en l’home-dona de les
societats podrides; l’especula-
ció furiosa d’una època que
s’encarna en un temperament
sense escrúpols, inclinat a les
aventures; el desequilibri d’u-
na dona que, en un ambient
de luxe i desvergonyiment,
multiplica els instints més
primaris”.

ALGUNES REFERÈNCIES
La referència a l’home-dona a
El carnatge és exemplificat per
la figura amoral, gairebé her-
mafrodita, de Maxime, amant
de la seva madrastra, Renée,
una dona amb mentalitat
masculina que viu a la recerca
del plaer. El marit de Renée,
Aristide Rougon, que es canvia
el nom pel d’Aristide Saccard,
personalitza l’especulador
sense entranyes, l’home sense
cap principi moral, cornut
consentit, l’únic objectiu del
qual és acaparar riquesa i po-
der. A l’entorn del trio princi-
pal pul·lulen els personatges
secundaris, persones abjectes,
grimpadors, burgesos ambici-
osos, alcavotes, polítics venals,
que emmarquen el drama
personal de Renée, la dona
abocada a l’hedonisme sense
límits.

A El carnatge hi ha també
París, la ciutat en transfor-
mació, en el moment que es
tracen les grans avingudes,
que es construeix la ciutat de

la llum. Zola fa una descrip-
ció genial de la vida de la so-
cietat parisenca. Des dels
passeigs amb cupès, calesses,
landós i carrosses, amb lacais
i cotxes vestits de gala, pel
Bois de Boulogne, fins als
balls de màscares en palaus
rutilants, amb les dones co-
bertes de joies i xampany a
dojo, passant pels jardins
exuberants i els casalicis
enormes, curulls de luxe.

El professor Jordi Castella-
nos, autor del pròleg, asse-
nyala que El carnatge és també
la novel·la de la decadència, en
la línia d’autors com ara Dos-
toievski, Henry James, Tho-
mas Hardy i Joseph Conrad.

La lectura de Zola, un segle
després de la seva mort, posa
de manifest la vigència dels
clàssics, encara que els plan-
tejaments ètics i estètics es-
tiguin molt allunyats de la
sensibilitat contemporània. I
això, perquè Zola aprofun-
deix en les passions huma-
nes, els deliris de la sexuali-
tat, la irrefrenable ànsia de
riquesa, l’engany i la menti-
da, la hipocresia i l’egoisme
dels homes i de les dones.
Passions que persisteixen
encastades en la condició
humana i que, si observem
amb una mica d’atenció,
veurem que són a tocar, al
girar de la cantonada.

La traducció de Margarida
Casacuberta està molt ben
feta i l’estudi de Jordi Caste-
llanos que precedeix la no-
vel·la constitueix una lúcida
interpretació de l’obra que
enriqueix l’edició.

Memòries del desengany
A S S A I G

A R N A U C Ò N S U L

Joaquim Romaguera i
Ramió, Magí Murià, periodista i
cineasta. Memòries d’un exiliat,

1939-1948. Pagès Editors.

Lleida, 2002.

“L
a Mercè Rodo-
reda valdria la
pena de des-
criure-la si no
hi hagués gaire

feina. Mai no vesteix igual.
Tan aviat va amb faldilles
llargues, com amb pantalons
curts fins a mitja cuixa
(shorts) o més amunt dels ge-
nolls i botes de cautxú fins
prop d’aquestes... És l’arbitra-
rietat suprema en l’art del
vestir. Hom es reescalfaria
inútilment el cervell si inten-
tés cercar un estil, una moda
o una regla en el seu abilla-
ment. De vegades, està fran-
cament pintoresca [...]; només
té ganes de riure, de fer xeri-
nola, de lluir un pijama ul-
traxic, de cridar i de fer soroll
i s’empolaina que és un gust”.
La descripció la devem a Magí
Murià i data entre el gener i
l’abril del 1939. Barcelona ha

estat ocupada i els republi-
cans fugen a la desbandada.
Estat Català i el departament
de Cultura de la Generalitat
han organitzat un parell de
camions per facilitar l’esca-
pada d’intel·lectuals i polítics,
que, via Perpinyà i Tolosa, fa-
ran cap a París. Els nervis i
tots els dubtes sobre el futur
immediat són els protagonis-
tes dels primers mesos de les
Memòries d’un exiliat, cosa que
encara fa més sagnant el re-
trat de l’escriptora de Gràcia.
Però Murià, un antic perio-
dista convertit en empresari
cinematogràfic, no té pèls a la
llengua a l’hora de jutjar la
situació que viu. Com diu al
començar els escrits, ell no va
creure mai que la República
perdria la guerra. És així que
s’explica el to crispat i dolgut
d’aquest volum que denuncia
els errors d’Azaña, Negrín i
Companys, la poca resistèn-
cia de l’exèrcit republicà i els

privilegis de certs polítics a
l’hora del cames ajudeu-me.

Precedit per un estudi breu
però exhaustiu de les col·labo-
racions periodístiques i les
pel·lícules que va dirigir, el
diari de Magí Murià comença
sent un bon testimoni de la
desfeta col·lectiva d’un país
que començava a veure’s les
ales i de la terrible sensació de
fracàs que envaeix uns exiliats
de segona classe, però que no
viuran els camps de concen-
tració. A mesura que avança,
en canvi, el llibre passa a ser la
crònica solitària d’un home
de més de seixanta anys que,
després d’un periple singular
entre París, Orléans i Roissy en
Brie, viurà l’ocupació nazi i
l’alliberament aliat a la capi-
tal de França, separat de la
dona i els fills per atzars de la
guerra.

El relat ens dibuixa un ho-
me emprenedor, de mentali-
tat conservadora i catalanista

convençut, que es veu abocat
a sobreviure sol, delicat de
salut, preocupat per renovar
papers i permisos, i sense sa-
ber gairebé res dels seus fa-
miliars. No gosarà tornar a
Barcelona, on han fet cap la
seva dona i dos dels fills, fins
al 1948, però no s’hi establirà
mai més: no pot evitar de
sentir-s’hi foraster. És la dar-
rera anotació que deixa escri-
ta al diari, que no recull els
darrers anys a París ni l’exili
final a Mèxic, a partir del
1954, quan els assumptes
francesos se li torcen defini-
tivament.

LA PISTA DE MAGÍ MURIÀ
El volum que presenta Joa-
quim Romaguera es tanca
amb un seguit de cartes i es-
crits que ens ajuden a resse-
guir la pista de Magí Murià
fins a l’any 1953. Passada l’a-
legria i les corredisses i els ti-
roteigs que acompanyen l’en-

trada de les tropes americanes
a París, en aquestes darreres
pàgines trobem un home re-
flexiu i cansat, que justifica els
seus actes i es lamenta del
“trist privilegi [que] li ha estat
reservat a la meva generació,
d’haver de contemplar les du-
es més grans conflagracions
que han afligit el món”. Exili-
at, valora el desengany del
darrer terç de la seva vida. Sap
que no podrà tornar a Catalu-
nya i s’entristeix pensant que
els esforços per construir un
país s’han estroncat per molt
de temps. Ho repeteix en di-
verses lletres als seus fills An-
na i Josep Maria, als quals de-
mana de no abandonar el ca-
talà, encara que ell ja fa temps
que ha perdut tot esperit de
combat: “No tinc la pretensió
d’adobar el món, ni molt
menys, ni s’ho mereix; tinc en
molt mal concepte la raça [...].
Si tu sapiguessis com jo me’n
ric del món, com trobo ridí-
cules, estúpides, còmiques o
caricaturescament pretensio-
ses totes les teories, doctrines
i panacees”. No hi ha expres-
sió més rotunda per a suggerir
una derrota que Murià ja ha
entès que va molt més enllà
del camp de batalla.


