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Sobre ‘L’obra’, de Zola

París o
l’etern femení

L
a intemperància
teòrica dels na-
turalistes i les
seves proclames
en favor del rea-

lisme científic aplicat a la li-
teratura, encapçalades pel
geni d’Émile Zola, com a
manera d’anar més enllà
del Balzac de la comèdia
humana, no passava de ser
una declaració de principis
que a penes es corresponia
amb els ets i uts de les seves
obres narratives. N’és mos-
tra l’alter ego de Zola que
apareix en aquesta novel·la
del cicle llarg dels Rougon-
Macquart –el pietós perio-
dista i escriptor Sandoz–
quan fa una apreciació molt
acurada d’ell mateix en què
es lamenta d’haver nascut
en l’aiguabarreig d’Hugo i
de Balzac, és a dir, entre el
to romàntic i arrauxat del
primer, amb Els miserables
com una mena de preludi
del que després serien al-
guns tons del modernisme
fi de segle, i el realisme to-
talitzant del segon, per bé
que els personatges de Zola
estan més a prop de la psi-
cologia moderna, amb apas-
sionades contraccions in-
ternes i una evolució erràti-
ca de la identitat, que els
titelles arquetípics de Bal-
zac en el seu intent de refer
la història d’una època i els
seus costums.

El millor d’aquesta novel·la
plena d’estil, traduïda ara
amb cura per primer cop al
català, és el retrat tant so-
cial com íntim d’una gene-
ració d’artistes –els im-
pressionistes, en aquest
cas– que passen del rebuig
dels salons oficials a ser la
tendència de moda de
l’època mentre l’art es con-
verteix en un negoci d’es-
peculadors espavilats, en
expressió d’amistats i vi-
vències personals de Zola.
El protagonista i més per-
judicat del grup és el més

Émile Zola va tractar el tema de la creació artística a ‘L’obra’,
que ara ha estat publicada per Proa per primer cop en català,
amb traducció de Margarida Casacuberta ● Pau Dito Tubau

Émile Zola (París,
1840-1902) és un
dels grans autors
francesos de tots els
temps, amb obres
com ara ‘Germinal’
i ‘Thérèse Raquin’
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Émile Zola (París,
1840-1902) és una fi-
gura indiscutida en el
món de les lletres.

Se’l considera pare del natura-
lisme literari; propugnava in-
corporar a la literatura els
principis científics i es mostrà
acèrrim defensor del realisme
en tots els aspectes. Les seves
obres més significatives són:
Thérèse Raquin (1867), La
fortuna des Rougon (1871),
L’assommoir (1877), Germi-
nal (1885) i La terre (1887).
El 1898 Zola va publicar al
diari L’Aurore la cèlebre carta
oberta al president de la Repú-
blica J’accuse a favor de
Dreyfus que li va costar el pro-
cessament i l’exili.

L’obra (1886) forma part del
cicle de vint novel·les Rougon-
Macquart, i el projecte de tra-
ducció al català va merèixer el
premi Vidal Alcover que atorga
l’Ajuntament de Tarragona
entre d’altres premis literaris.
L’obra descriu el drama de la
creació artística. És la novel·la
més autobiogràfica de Zola,
amb el novel·lista Pierre San-
doz com a alter ego i amb Clau-
de Lantier, pintor, inspirat en
Paul Cézanne, amic d’infante-
sa de l’autor. El llibre narra la
lluita obsessiva de Claude per
crear una obra d’art definitiva
que crearà una nova època.
Claude personifica l’artista que
creu en la seva obra i que no
abandona els pinzells malgrat
els fracassos successius que
acumulen les seves pintures.
L’amor i el sacrifici de la dona,
un personatge èpic d’una gran
força, no impedeixen que Clau-
de es trenqui les banyes en uns
propòsits impossibles d’assolir.

El quadre de l’artista solitari
que malda per aixecar una obra
vàlida que superi la mediocritat
de l’art del seu temps és com-
pletat amb la colla d’amics del
pintor, que constitueixen una
imatge agredolça de la bohèmia
artística del París de finals de
segle XIX. Resulten antològi-
ques les pàgines que descriuen
l’exposició anual al Saló del Pa-
lais de l’Industrie on artistes,
burgesos i dames ocioses es dis-
puten l’espai davant les pintu-
res que s’hi exposen. Zola, uti-
litzant la veu de Sandoz, refle-
xiona sobre el fet d’escriure:
“I encara tindré, en morir, el
dubte terrible de la feina feta,
em demanaré si ho he fet bé...
La meva darrera paraula serà
per voler refer-ho tot”.

L’obra és una novel·la
densa, de lectura apassionant,
de tanta actualitat avui com
ara fa 120 anys, quan va ser
escrita. És la màgia que tenen
els clàssics, que perduren en
el temps.

talentós de tots, el que s’ar-
risca a no seguir les consig-
nes socials i artístiques del
període però acaba per im-
posar els nous principis
pictòrics; una mena de
sant laic o de màrtir del mi-
crocosmos de l’art, icona
dels incompresos purs, que
no s’assembla gaire als cap-
davanters de l’impressio-
nisme, sobretot a Cézanne,
perquè encara que Zola s’hi
va inspirar en diversos
trets, i que aquell, en reco-
nèixer-s’hi, li va retirar una
amistat que es remuntava
a quan anaven junts a es-

cola, el quadre absolut de la
gran ciutat amb dona nua
inclosa que tracta de re-
presentar el protagonista
és ben lluny de les seves dè-
ries com a pintor i del equi-
libris inaudits dels seus
quadres.

El protagonista acaba
per semblar una mena de
Baudelaire de la pintura;
sense l’haixix i les dones
venals, val a dir, però, que
fins i tot va més enllà del
tedi en la recerca de l’etern
femení. La seva història
acaba com el rosari de l’au-
rora, en la impotència vital
més absoluta i en el fracàs
artístic davant del quadre
de la gran ciutat amb Dona
del sexe florit amb una
rosa mística, mentre els
amics i els artistes com-
parses es resignen a la vida
burgesa i a l’aposta per la
feina ben feta. Tot plegat
tendeix a ser una reedició
ben armada, tant dels per-
sonatges i els seus drames

banals com de la seva evo-
lució, de la desesperançada
tesi de les il·lusions perdu-
des aplicada a l’esfera ar-
tística. Si s’intercanvia
l’art per la ciència, la his-
tòria de la ruïna progressi-
va del pintor protagonista
té més d’una analogia amb
La recerca de l’absolut de
Balzac, en què la passió
malaltissa per una idea
destrossa com un incendi

la tranquil·la vida afectiva
i familiar del protagonista.
Zola, això no obstant, és
més dramàtic, modern i
truculent, perquè mentre
el seu predecessor es busca
uns personatges secunda-
ris que facin surar l’enfollit
d’absolut que li fa d’arque-
tip, ell l’acompanya incle-
ment fins a un final que no
hauria volgut ni un poeta
maleït.

La creació
artística

La història
acaba en
la impotència
vital més
absoluta
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