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La taverna del Cau de la Lluna 

DE VICENT USÓ 

 
L'encert de la novel·la és precisament aquest: a una banda hi ha els personatges que 

protagonitzaren els avatars d'un dels nostres pobles, per on passaren des dels treballadors de la 

fàbrica de mobles fins als cacics més grossos. A l'altra hi ha el destinatari latent de cada capítol -

una jutgessa, un metge, un personatge secundari de la novel·la...-, gràcies a la presència i a les 

preguntes no explicitades del qual, nosaltres també acabem assabentant-nos del que va succeir en 

realitat (si és que els propis personatges que conten els motius dels seus actes no ens estan 

manipulant, que tot podria ser)". 

Maite Insa 

http://www.lafontdencarros.es/bilbioteques


L’autor 

 
 Vicent Usó i Mezquita 
(Vila-real, 1963) és un 
escriptor valencià. Llicenciat 
en història contemporània, 
ha conreat el periodisme 
(com a crític literari, 
periodista cultural i 
columnista d'opinió) i els 
guions de cinema i televisió, 
i ha traduït i adaptat (amb 
Hadi Kurich) obres 

clàssiques de teatre. Però la seua activitat principal com a escriptor ha estat la 
narrativa i especialment la novel·la. 
 
Va debutar com a narrador el 1992 amb "La cançó de la terra estimada", una 
història sobre el retorn de l'exili amb la Guerra Civil al fons. Tres anys més tard, 
eixia "I en els arbres i en el vent", un homenatge a la seua infantesa, al món 
rural de Vila-real i sobretot al seu avi, amb qui confessa haver mantingut una 
relació molt estreta. 
 
El 1995, es consolida com a escriptor amb la publicació de "La mirada de 
Nicodemus", una novel·la d'intriga al voltant de la construcció de la catedral de 
Sant Pere de Roma i que se centra en la figura de Michelangelo Buonarroti. 
Després, publica "Tan oberta com sempre", una novel·la que mescla erotisme i 
una trama policíaca, i "Maig era un mes sense pluja", però és amb "La taverna 
del Cau de la Lluna" -que l'escriptor valencià Alfons Cervera considera com una 
de les millors novel·les valencianes del segle XX- que dóna un veritable salt de 
qualitat. 
 
Al 2015 rep el Premi València - Alfons el Magnànim de novel·la, per “Les veus i 
la boira” 
 
Obres 
 La cançó de la terra estimada (1992) 
 I en els arbres i en el vent (1995) 
 La mirada de Nicodemus (1997) 
 Tan oberta com sempre (1998) 

 La taverna del Cau de la Lluna (2001) Premi Ulisses de castelló i Premi de 
l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana 

 La memòria del vent (2002) 
 L'herència del vent del sud (2002) 
 Crònica de la devastació (2003) Premi Andròmina de narrativa. 
 Les ales enceses (2004) finalista del Premi Sant Jordi. 
 Els inconvenients de la felicitat (2006) 
 El músic del bulevard Rossini (2009) finalista del Premi Sant Jordi. 
 La mà de ningú (2011) 
 Les veus i la boira (2015), premi Alfons el Magnànim de novel·la. 
 

L’obra 
 
Aparentment, "La taverna del Cau de la Lluna" és un llibre de contes. Deu 
narracions que poden llegir-se independents. Però, alhora, és també una 
novel·la, perquè, de fet, els relats comparteixen espai, temps i personatges. I 
també unes històries que, sense minvar gens la condició autònoma de cada 
relat, van enllaçant-se de tal manera que, finalment, el llibre acaba respirant un 
aire inconfusible de novel·la. Una novel·la de geografies mítiques, d’amors al 
límit, de llegendes esquinçades per l’oblit, de morts violentes, de confessions 
inconfessables. Una obra que utilitza la tècnica del monòleg per presentar-nos 
deu personatges diferents -cadascú amb el seu tarannà, el seu llenguatge propi, 
la seua visió de les coses- que es deixen seduir per la capacitat de suggestió de 
la paraula i van desgranant les seues històries a un interlocutor que, al temps, és 
també personatge d'altres accions que ocorren en relats diferents, de manera 
que, finalment, tot es trava en un món únic. Una obra de personatges i també 
una obra de paisatges: els d'una vall de muntanya entre sureres i pins que actua 
gairebé com un personatge. 
 
L'any 2000, Vicent Usó va guanyar el premi Ulisses de Castelló amb "La taverna 
del Cau de la Lluna". 
L'obra va merèixer els elogis de la crítica, que la distingí amb el Premi de 
l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana de 2001 a la millor obra de 
ficció publicada al País Valencià 
 

 
 (préstec interbibliotecari de la biblioteca de Castelló) 


