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Un vila-realenc poc amic
de baralles poeticides

➤ La felicitació més emotiva que asse-
gura Vicent Usó (Vila-real, 1963) que va
rebre en guanyar l’Andròmina 2002 per
Crònica de la devastació va ser la d’un
company que també es va presentar als
Octubre. “Això demostra que la literatura
és important però que hi ha coses que
estan per sobre”, diu aquest novel·lista,
sorprès perquè a la gent li estranye que a
Castelló tots els lletraferits formen una
pinya. I gosa dir-ho el mateix autor que a
Crònica de la devastació posa el dit en la
nafra més pestilenta del món literari, “les
baralles poeticides” i els salons on “la
metàfora no és fonament de bellesa sinó
sicària de la mentida”. De topar-se amb
aquesta melodia pegaria a fugir. Però és
que Usó no necessita mentir, té només 39
anys, vuit novel·les signades i una a punt
de publicar-se, i ja despunta com el bon
prosista que alguns trobaven a faltar a la
literatura catalana contemporània, car-
regat de continguts i intensitat.

Es va llicenciar en geografia i història
i treballa fent tasques administratives a

la Generalitat Valenciana, encara que
proclama sense embuts que el seu ofici
és el d’escriptor. “Els meus amics em di-
uen que no em deixe mai el treball de
funcionari perquè segurament escriuria
massa”.

Guiat per l’impertinent cuc de la cu-
riositat, aquest bon conversador i pare
de dos fills que no és aliè a les victòries
i derrotes de l’equip de futbol de primera
del seu poble es va estrenar com a no-
vel·lista el 1992 amb La cançó de la terra
estimada. A aquesta la seguiria la seua
obra més autobiogràfica, I en els arbres i en
el vent, per la qual es va endur, a l’igual
que l’anterior, el premi Ciutat de Vi-
la-real. Usó va soltar amarres definitiva-
ment en les aigües novel·lístiques amb La
mirada de Nicodemus, una obra situada a la
Roma del segle XVI i per la qual va que-
dar finalista del premi Andròmina als
premis Octubre del 1994. Amb la matei-
xa novel·la, que va esdevindre un gens
menyspreable èxit de vendes al País Va-
lencià, va guanyar el premi Ciutat d’Elx

el 1995. Tres anys després sorprenia els
seus lectors amb una atípica novel·la
eròtica, Tan oberta com sempre, que va
premiar la Universitat de Lleida i que va
editar Pagès Editors, la mateixa editorial
que al 2000 li publicaria la cinquena,
Maig era un mes sense pluja. El mateix any
aconseguia el premi Ulisses de narrativa
a Castelló, per La taverna del cau de la Llu-
na, i l’Institut Interuniversitari de Filo-
logia Valenciana la reconeixia com la
millor obra de creació literària.

DUES NOVEL·LES SOBRE LA GUERRA
Com a pas previ a la seua immersió en
el cor de totes les guerres, amb Crònica
de la devastació, Vicent Usó li prenia el
pols a una molt concreta, la Guerra
Civil Espanyola, en L’herència del vent del
sud, premi Fiter i Rossell d’Andorra
2001. Eixe mateix any presentava als
premis Octubre la seua crònica, però
no seria fins un any després quan els
assoliria.

L’Usó col·leccionista de premis tam-
bé ha fet contes, col·labora a diversos
diaris i revistes i escriu guions, cosa
que li permet pescar per altres camins
que si fóra per elecció pròpia, confessa,
difícilment escolliria. Ell on realment
es troba còmode, i ho reitera amb or-
gull, és a la novel·la.
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E.P. No sé si pretenia posar els pèls
de punta però ho ha aconseguit, i
no només per la narració de l’hor-
ror de la guerra sinó per com
afronta l’evolució del poeta prota-
gonista, Luka.
V.U. Sempre, quan em comuni-
que busque commoure, no
m’agradaria signar un text que
deixe fred el lector. Esclar que
en Crònica de la devastació ho he
buscat especialment, tant pel
tema, les claus de la guerra,
com pel tractament. Un tracta-
ment que vol ser molt acurat,
molt poètic i que vol arribar
molt endins de les coses i per
tant de l’ànima o l’esperit del
lector. A més, la història em va
commoure d’una manera es-
pecial i espere que també li
ocòrrega al lector.
E.P. Ningú diria que l’autor ni és un
ancià savi, ni és poeta. Com ho ha
aconseguit?
V.U. Escriure és sempre trans-
vestir-se, adoptar personalitats
diferents. Jo tinc un amic que
em diu que si fóra ma mare es
preocuparia molt perquè els
temes que m’interessen no són
d’allò més tranquil·litzadors.
Aquest és un exemple extrem
però crec que la literatura ha
de ser això, no ens podem
ocupar de la banalitat. A la vida
real un pot circular sense con-
testar-se moltes qüestions, però
quan et poses a la pell d’un
personatge has d’arribar al fons
de totes les preguntes perquè si
no el personatge no té vida.
Quan Luka es planteja el sentit
de la vida no es pot quedar en
l’agnosticisme. Ha d’arribar al
final, encara que li supose un
trasbals a ell i fins i tot a l’au-
tor, que està plantejant-se les
mateixes preguntes.
E.P. Diu frases com ara que la savi-
esa no consisteix a arribar més alt,
ni més lluny, ni més aviat, sinó a no
tenir mai pressa. ¿Comulga amb
això? Ho practica?
V.U. Sempre que puc. La novel·la
m’ha ensenyat moltes coses,
precisament perquè m’ha obli-
gat a plantejar-me’n moltes.
Amb Luka estaria d’acord en la
majoria, evidentment en
aquesta, perquè si algun sentit
té estar al món no és per arri-
bar ni molt alt, ni molt de
pressa, perquè aquesta meta
mai s’assoleix, sempre n’hi ha
una més enllà. S’ha de ser am-
biciós, jo ho pretenc quan
exercisc d’escriptor, però sense
que això siga un objectiu. L’ú-
nica raó que fa que valga la
pena viure és saber apreciar
cada detall, perquè un detall
que passa un dia a l’endemà ja
no torna, encara que siga una
eixida de sol, que malgrat que
ix cada dia, no ho fa de la ma-
teixa manera.
E.P. Fa una dura crítica a l’obsessió
d’assolir la fama i al que anomena
la religió de l’eternitat impresa.
V.U. Jo tenia un professor que
deia que el món és un pastís i
que el capitalisme significa que
cadascú ha de pelear per agafar
la major porció possible, i això
és el que fem cada dia. És un
valor molt important haver ar-
ribat a llocs, llocs són premis,

reconeixements o estar a una
enciclopèdia, que deu ser el
súmmum. Tot això té un valor
relatiu. Evidentment arribar a
molts lectors per a mi té molt
de sentit, i si l’Andròmina
m’ho facilita, l’Andròmina per
a mi té sentit. El que no té
sentit és per posar-me’l a la

prestatgeria. I si jo he de re-
nunciar a moltes coses de les
que considere realment impor-
tants, com és la capacitat d’a-
profitar el temps en coses que
em satisfan molt, doncs m’ho
hauria de plantejar seriosa-
ment, perquè segurament no
em compensaria.

E.P. Luka arriba a aquesta
conclusió en una situació ex-
trema i quan ja ho ha perdut
tot o gairebé tot.
V.U. Sí, s’adona que han
passat moltes coses que
no ha sabut apreciar i que
realment eren les valuo-
ses, aquelles que quan un
gira el cap veu que que-
den mentre les altres, se-
gurament, s’han esvaït.
E.P. I conclou que la vida és el
patrimoni més important
que té l’ésser humà.
V.U. És l’únic, de fet, no co-
nec ningú que haja tornat
i diga que tenim res més,
ni que ens donen una se-
gona oportunitat. No és
fer un exercici d’estupi-
desa.
E.P. Al llibre es reflexiona so-
bre el paper de la poesia i fi-
nalment sembla que s’imposa
el d’assumidora de la veu
d’un poble, que deia Estellés.
V.U. No volia donar una
definició de poesia. Él que
sí que fa el llibre és dir
quin sentit va tenint per
al protagonista en funció
de les circumstàncies que
va vivint. En principi fa
poesia pel fet de fer-la, per
expressar sentiments.
Després la utilitza per
aconseguir reconeixe-
ments. Quan s’adona que
allò no té gaire sentit des
d’un punt de vista vital,
torna a la concepció pu-
ríssima de la poesia i és
quan apareix Wan Wei, el

poeta xinès de la dinastia Tang,
per a qui la poesia simplement
es busca a ella mateixa, encara
que no influisca en el món.
Luka creu fermament en això
fins que l’obliguen a utilitzar la
seua capacitat com a arma de
l’enemic, quan l’obliguen a
trair la seua pròpia dignitat. Un

poc després és quan s’adona
que no sap ben bé per a què
serveix la poesia però d’alguna
manera té l’obligació moral de
contar què ha passat.
E.P. Abans d’aquesta experiència
havia fet alguna incursió en el món
de la poesia?
V.U. Mai havia fet res semblant a
Crònica de la devastació i mai no
m’he plantejat exercir de poeta
perquè de moment no és una
qüestió que necessite. Escric
per necessitat i quan em vinga
el moment d’expressar-me en
clau més poètica em plantejaré
si en sóc capaç o no.
E.P. ¿No ha fet mai poemes de jo-
ventut?
V.U. Sí, però com en fa tot el
món, no sé jo si allò era gaire
literatura. Tampoc en conserve
cap per apreciar-ho.
E.P. Per què va triar un poeta per
narrar la història?
V.U. Perquè volia que suposara
un contrapunt a allò que conta,
el cor de totes les guerres. Anar
descendint en el pou més fon-
do i més ignominiós de l’es-
sència humana, on es perd tota
la dignitat i tots els valors, era
possible, però jo necessitava
plantejar-me més coses. D’en-
trada la pregunta és si podem
fer alguna cosa. No sé si podem
fer gaire, però si tenim algun
recurs per oposar-nos a l’horror
és la capacitat d’apreciar les
coses que valen la pena i que
una guerra destrueix. Luka ho
defineix com el sentit poètic
de la vida, i per fer aquesta
contraposició el millor era un
poeta vell que reflexionara
sobre la vida i a més que esti-
guera justificat en un text
molt acurat que vol ser bell en
alguns moments. No em vaig
posar a escriure fins que no
vaig saber que la veu era la del
poeta vell.


