
Vicent Usó: ‘He fet una novel·la d’amor extrem, contra tot i contra
tots’
Publica ‘Les ales enceses’, finalista al premi Sant Jordi

Vicent Usó (Vila-real, 1963), finalista del premi Sant Jordi 2004 amb ‘Les ales enceses’ ( Proa), ha presentat l’obra. L’editor, Isidor
Cònsul, ha destacat que ‘és una novel·la molt singular. Refà una tradició molt noble que té com a escriptor més notori Gabriel García
Márquez i el seu ‘Cien años de soledad’. Perquè juga a la barreja entre fantasia i realitat. Usó fa una immersió en el món dels mites i
dels rondallistes. I és que aquesta novel·la és com una rondalla’.
Vicent Usó ha explicat l’origen de l’obra: ‘L’anterior novel·la, ' Crònica de la devastació’ (ed. Tres i Quatre, 2002) explicava els horrors
de la guerra, per tant, parlava d’una realitat immediata i suposava una implicació personal molt important. Per això, després d’aquella
experiència necessitava fer una novel·la que em provoqués més experiència literària i menys encarada amb la realitat. Així vaig
decidir prendre el to de rondalla, perquè explicar històries està en els origens de la literatura. A més, també tenia ganes d’explicar
una història d’amor extrem, que anés contra tot i contra tots. No volia ubicar la narració en un territori convencional, per això vaig
decidir crear un territori boirós on s’enfrontessin dues forces, la màgia per una banda i l’ortodòxia per l’altra’.
‘Les ales enceses’ (títol que fa referència al mite d’Ícar) passa al segle XVII en un petit poble mariner, on hi arriba una colla de còmics.
Enmig d’aquesta novetat, es produeix un enamorament d’aires èpics entre un pescador i una noia misteriosa del grup d’estrangers.
Segons Isidor Cònsul: ‘Usó comença a ser un home d’ofici dins la literatura catalana. I amb aquesta obra crec que fa el salt cap a la
maduresa literària’. De fet, l’escriptor ha publicat fins ara vuit llibres i ha rebut nou premis. Cònsul també destaca la saviesa
narrativa, ‘una manera de dir que renova el gènere. I no és una novel·la històrica, en tot cas és una falsa novel·la històrica’.
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