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L ’ A P A R A D O R

Diversos autors, La tribu dels
guaranaus. La Busca

Edicions. Barcelona, 2003.

E l títol d’aquest recull és
el del conte d’Òscar Pa-
lazón que va guanyar el

premi Víctor Mora de narrati-
va breu 2002 de l’Escala. L’a-
companyen dotze contes més,
els millors que es van presen-
tar al certamen, signats per
autors com ara Teresa Tello,
Joan Roca, Octavi Franch...

Alexandre Navarro, Genet del
vell país. Bròsquil Edicions.

València, 2003.

A mb aquest recull, Ale-
xandre Navarro va gua-
nyar la tercera edició del

premi de poesia Antoni Matu-
tano. Aquest jove poeta ja ha
publicat sis poemaris més,
amb els quals ha obtingut
premis com ara el Ventura
Gassol, el Marià Manent i el
Ciutat de Tarragona.

Esperanza Bosch i Victoria A.
Ferrer, La voz de las invisibles.

Ediciones Cátedra.

Madrid, 2002.

A quest assaig, subtitulat
Las víctimas de un mal
amor que mata, és fruit

d’una investigació que durant
deu anys han fet les autores
sobre la violència domèstica.
En l’edició hi han participat la
Universitat de València i l’Ins-
tituto de la Mujer.

E N T R E V I S T A

Vicent Usó
Novel·lista. Premi Octubre de novel·la

➤ ➤ ➤

“Sóc un
lector còmode
i com a tal
busque no
crear-li
complicacions
al lector”

“La primera
víctima en una
guerra és la
innocència,
l’única pàtria
per la qual val
la pena lluitar”

E.P. S’ha rellegit l’‘Ulisses’ de James
Joyce per escriure tot el llibre sense
punts?
V.U. No, me’l vaig llegir fa
temps. Normalment quan es-
tic escrivint procure docu-
mentar-me, però no llegir al-
tres models que sé semblants
perquè no m’influisquen en
excés. No m’interessava copi-
ar ningú, sinó trobar el regis-
tre propi del poeta que s’ex-
pressa. Si això està pròxim a
Joyce, com si ho està a Sara-
mago, que també m’ho han
dit, ja em va bé, però jo el que
buscava és que el lector quan
acabe el llibre trobe que està
justificat i que no pense que
és simplement un caprici de
l’autor que vol ser original.
E.P. I no pretenia ser-ho?
V.U. D’entrada em resistisc a
creure que es pot fer res mas-
sa original en literatura. Sí
que es pot avançar en molts
terrenys, però no es pot des-
cobrir cap pedra filosofal.
Simplement buscava cohe-
rència. Un text escrit des de la
ràbia, des de la contemplació
immediata d’un horror que
encara manté les nafres ober-
tes, no podia ser sinó una
mena de descàrrega molt in-
tensa d’idees, i això requeria
una puntuació determinada.
Esclar, el treball més fort del
llibre va ser aconseguir que
fóra compatible aquesta ex-
plosió de sentiments i d’idees
amb una sintaxi amb què el
lector no es vera massa acla-
parat. Jo sóc un lector còmode
i com a tal busque no crear-li,
al lector, complicacions inne-
cessàries. N’estic satisfet per-
què gent que habitualment
llig best sellers m’ha dit que no
li ha resultat excessivament
feixuc. El que més em dol és
no poder ser lector de les me-
ues novel·les. Una altra de les
ambicions de la crònica és que
no pugues llevar cap paraula.
Ha estat un exercici de conci-
sió cruel perquè fins que no
trobava la parauleta de mar-
res no podia avançar.
E.P. Si sorprèn que ni siga poeta ni
vell, també sorprèn que no haja
viscut mai una guerra per com la
relata. Com s’ha documentat?
V.U. Sense haver-ne viscut cap,
n’he viscut moltes, però con-
forme ens les mostren, tant
els mitjans de comunicació,
com les pel·lícules o fins i tot
els videojocs, semblen més de
ficció que no de realitat. Quan
això ho contraposes amb lli-
bres com el d’un reporter de
Libération, Jean Hatzfeld, sobre
el genocidi de Ruanda basat
en testimonis reals o amb els
relats de l’escriptora sèrbia
Jasmina Tesanovic, t’adones
que la guerra no és això que
ens estan venent com un es-
lògan. Va ser a partir d’algu-
nes idees, com ara la del nen
que ho ha perdut gairebé tot i
li pregunten en una desfilada
de la Victòria perquè no aixe-
ca la bandereta, que em va
nàixer la necessitat de pre-
guntar-m’ho tot i que una

persona de Vila-real, aparent-
ment tan allunyada, comen-
çara a tractar aquest tema.
E.P. A diferència de a la ‘Vida és
bella’, de Roberto Benigni, Luka, el
poeta, no aconsegueix salvaguar-
dar el seu nét de l’horror.
V.U. D’alguna manera se se-
gueix la mateixa lògica que a
eixa pel·lícula, però Luka sap
que no és possible crear cap
mena de ficció per protegir-lo,
encara que en algun moment
ho intenta. Com es diu al lli-
bre, la primera víctima de to-
tes les guerres és la innocèn-
cia, la infantesa, l’única pàtria
per la qual val la pena lluitar.
Quan al Luka nen deixen d’a-
paréixer-li en els seus somnis
elements imaginaris i comença
a tenir malsons amb elements
reals ha deixat de ser un infant.
Podrà salvar-se com a persona
perquè buscarà camins, però
haurà perdut irremissiblement
el seu patrimoni.
E.P. No deixa en molt bon lloc les
missions humanitàries a les
guerres.
V.U. El que volia simbolitzar la
caravana humanitària que es-
pera una ordre que mai no
arriba per actuar era la pre-
sència d’Occident, o el primer
món. La seua doble moral de
muntar guerres a la perifèria i
després enviar ajuda humani-
tària, una ajuda més formal
que altra cosa, perquè si no
fóra així no hagueren muntat
una guerra. Ara a l’Iraq segu-
rament muntarem una altra
guerra i després hi portarem
convois humanitaris.
E.P. ¿Va ser un d’aquells xiquets
que a l’escola ja volia ser escrip-
tor?
V.U. Jo a l’escola volia ser, se-
gurament, lector. No em
plantejava res més. La meua
vinculació a la literatura
sempre ha anat lligada al ves-
sant lector. I és que l’escrip-
tura és un àmbit de la lectura.
Si la lectura és crear mons a
partir d’un material que ja et
ve donat en part, escriure’ls és
simplement posar-te en un
poc més de percentatge de
creació i desprendre’t de l’al-
tre àmbit. La necessitat de la
ficció sí que l’he tinguda
sempre, però la de posar-me
en el paper de ser qui proposa
és de l’any 1992, i tindre clar
que això forma part de les
meues necessitats vitals fa
bastant menys temps. Que als
7 o 8 anys m’apuntara allò
que em passava no sé si era
senyal d’ambició literària.

E.P. Té molts contes inèdits?
V.U. En tinc alguns, i potser al-
gun es pot salvar, però com
que m’expresse millor en
clau de novel·la no m’hi de-
dique. De tota manera crec
que els contes s’adiuen molt
bé amb les novel·les. La taver-
na del cau de la lluna són deu
contes interrelacionats i La
mirada de Nicodemus són deu
capítols també pròxims a
l’estil dels contes.
E.P. Sembla que va començar es-
crivint les dues primeres novel·les
amb el cor, després amb ‘La mi-
rada de Nicodemus’ va recórrer a
la raó, i de nou va tornar a es-
coltar-se l’ànima.
V.U. No m’ho havia plantejat
en aquests termes. Escric
perquè les preguntes m’an-
gunien. L’única obra que he
fet com una necessitat auto-
biogràfica ha sigut la segona,
I en els arbres i en el vent, la
resta han estat per algunes
qüestions que m’interessa-
ven. La mirada de Nicodemus
naix per la meua passió, i així
parlaríem de l’àmbit del cor,
per Michelangelo Buonarroti
i per un viatge a Florència, al
Museu de l’Òpera del Duomo,
on al costat de la Pietà apareix
la figura de Nicodemus. La
seua mirada tenia més pro-
funditat vital que la de molta
de la gent que m’he anat tro-
bant. És la novel·la temporal-
ment més allunyada però,
segons els qui em coneixen
bé, i a excepció de la segona,
la més pròxima a mi. Sí que
estava feta des de la raó per-
què estava més documentada
històricament, encara que no
em vaig haver de documentar
més que en altres per la meua
formació d’historiador. No
sabria discernir en cada no-
vel·la quina proporció hi ha
de tot. Jo aspire a diferenci-
ar-me dels meus personatges,
a dotar-los emocionalment de
molta riquesa sense necessi-
tat d’haver patit com ells.
E.P. A la tercera ha aconseguit
l’Andròmina, era una espineta
que tenia clavada?
V.U. Ser finalista amb La mirada
de Nicodemus em va venir de
sorpresa. Era la meua prime-
ra novel·la d’envergadura, les
dues anteriors són narracions
curtes. M’hi vaig presentar
perquè m’ho va proposar un
amic i em vaig assabentar
que era finalista a la tele,
quan encara retransmetien el
sopar. Em vaig quedar molt a
gust, però al mateix temps

necessitava tancar el cercle.
No m’agrada deixar les coses
a mitges. No sé si era una es-
pina, perquè a la fi res no és
gaire important, però sí que
és el premi de què més he
gaudit perquè permet arribar
a més gent i perquè té un va-
lor sentimental molt especi-
al. Quan l’estava escrivint te-
nia unes vibracions especials
i sabia que tenia a les mans
alguna cosa que valia la pena.
E.P. Quins autors li interessen?
V.U. Més que d’autors parlaria
d’obres, el problema és que
segurament n’hi deu haver
quatre-centes o més que
m’interessen moltíssim i co-
mençar a citar-ne suposa
oblidar-ne moltes, però bé:
m’interessa l’Odissea i la Il·lía-
da, Cien años de soledad, Memo-
rial del convent, Borja Papa, el
Decameró, Libro de las alucina-
ciones, Moby Dick... Sóc princi-
palment lector de novel·la,
l’àmbit de l’assaig el sovin-
tetge menys però qualsevol
llibre de Fuster serviria per a
aquesta mena d’antologia
una mica cruel que em de-
manes.
E.P. Se l’està començant a consi-
derar un dels pilars de la litera-
tura en català al País Valencià.
Què n’opina, de la competència?
V.U. No m’interessa estricta-
ment la literatura catalana al
País Valencià, m’interessa la
literatura en general i la ca-
talana perquè és la meua. Si
m’he de circumscriure a ter-
res valencianes he de dir que
sóc optimista perquè hi ha un
bon substrat i s’estan fent
moltes propostes molt dis-
perses geogràficament i de
qualitat, esclar que sempre es
pot créixer més. Tot això
malgrat les circumstàncies
polítiques que tendeixen a
minusvalorar, a marginar, o
fins i tot a fer la vida bastant
impossible als qui escrivim
en català, encara que després
diguen que ens cuiden per-
què som els únics a qui els
xiquets lligen a l’escola. Una
aberració, a mi no m’interes-
sa que m’estudien a canvi
d’estudiar Ramon Llull.
E.P. Compagina la tasca de no-
vel·lista amb la de periodista li-
terari i no s’ha tallat davant no-
ves propostes com la de guionista
de Xarxa Teatre i autor de la se-
ua pròpia pàgina web.
V.U. Si em donen a triar jo em
decante sempre per la novel-
la, però crec que la literatura
és un àmbit molt ampli que
nosaltres compartimentem
per la necessitat d’explicar-nos
el món. La web me la vaig
plantejar com a mecanisme de
coneixença d’un món que
acabava d’irrompre i sabent
que si no li dedicava un temps
extra em quedaria desfasat. No
ens en podem mantenir al
marge, si la literatura és un
mecanisme per explicar coses,
no pot prescindir de l’utillatge
que avui dia ja és comú. A més,
és un món amb molta més lli-
bertat de la que a alguns els
agradaria.


