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I en els arbres i en el vent
Vicent Usó i Mezquita és un jove escriptor que des de 1992, any en què guanyà per 
primer colp el premi Ciutat de Vila-real amb "La cançó de la terra estimada", no ha 
parat de sorprendre aquells que l'hem anat llegint en les seues col·laboracions al diari 
Mediterráneo, a la revista de la penya El Guitarró i, darrerament, a Poble.

En pocs anys ha realitzat una evolució molt interessant que l'ha dut a quedar finalista 
en els Premis Octubre de 1994 (recordem que aquests són els premis més importants 
que es concedeixen al País Valencià) i a guanyar l'XI edició del Premi Ciutat d'Elx amb 
“La mirada de Nicodemus” (pròximament editada per Tres i Quatre).

Però el  que ens  interessa  en aquesta ressenya és  “I  en  els  arbres  i  en el  vent”, 
novel·la breu en homenatge al seu avi, un llaurador vila-realenc de soca-rel, que li va 
transmetre a Vicent molts coneixements, i amb qui passà molts moments feliços. La 
trama de la novel·la és senzilla: el narrador acompanya el seu avi a veure les seues 
finques un dissabte al matí, i recorda impressions viscudes quan era més jove. No 
obstant aqueixa senzillesa argumental, la novel·la està impregnada d'un estil madur, 
força descriptiu però gens pesat, i amb un vocabulari molt ric que ajudarà els joves 
lectors a descobrir el parlar popular dels nostres llauradors.

Efectivament, Vicent ha fet una lloable recuperació d'aquell vocabulari agrícola que 
està desapareixent al temps que desapareixen els llauradors de veritat. Noms d'eines, 
parts de la finca, canalitzacions, malalties dels arbres, topònims del nostre terme... 
apareixen amb naturalitat en la narració.

Però encara hi ha més, una prosa que s'acosta a la prosa poètica ompli les 55 pàgines 
del  llibre  i  ens  invita  a  escoltar  el  suau  soroll  del  vent  quan  passa  a  través  del 
brancam dels tarongers.

No hi ha dubte que seguirem parlant de l'amic Vicent en un temps no molt llunyà com 
un dels grans escriptors valencians.


