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La mirada de Vicent Usó
Tot començà amb l'impuls, la necessitat d'escriure. Primer foren els contes "quelcom 
tan directe, ràpid i definitiu com la mateixa idea, com la poesia". Després, en 1992, 
sorgí la primera novel·la, La cançó de la terra estimada, que va rebre el premi Ciutat 
de Vila-real, igual com la segona, I en els arbres i en el vent (1995). "Vaig pensar que 
havia de seguir endavant perquè aquestes primeres experiències, els premis, eren tot 
un  estímul,  una  confirmació  de  la  meua  activitat  literària".  I,  a  partir  d'aquest 
moment, la creació literària és una part fonamental de la vida de l'escriptor Vicent 
Usó, nascut a Vila-real en 1963, pare d'un fill, llicenciat en Història Contemporània i 
funcionari  de  professió.  Les  idees,  les  lletres  íntimes  traspassen  les  portes  d'un 
mateix, per ser compartides amb lectors desconeguts. 

Després de La cançó de la terra estimada - dedicada al retrobament amb la terra, el 
passat  i  l'amor  d'un  exiliat  de la  guerra  civil  -  la  mort  del  seu  avi  matern,  molt 
estimat,  marcà  el  naixement  del  llibre  I  en  els  arbres  i  en  el  vent,  un  viatge  a 
l'univers de les emocions i l'estima entre un avi i el seu nét. "Vaig tenir la necessitat 
de  contar-li  tot  allò  que no  vaig  poder  mentre  vivia.  Era  una  conversa  pendent. 
Aquesta novel·la era una necessitat vital, escrita amb l'enyor, l'estima". Des de la 
senzillesa argumental, aquest text naix de la mateixa terra, recuperant vocabulari 
perdut i usos de les feines agrícoles. Una de les moltes lloances que ha rebut aquesta 
novel·la apunta que entre les paraules pot escoltar-se el rumor suau del vent quan 
acarona els tarongers. 

Després,  La  mirada  de  Nicodemus (1997)  marca  una  pauta  definitiva  de  plenitud 
narrativa. Novel·la de caire històric que recrea les intrigues del Vaticà en temps de 
Michelangelo Buonarroti i el papa Pius IV. Un any després, Vicent sorprengué, de nou, 
amb Tan oberta com sempre, un sensual text que guanyà el premi de la Universitat de 
Lleida dedicat en aquella edició a la novel·la eròtica. Aquesta obra fou editada per 
Pagès Editors, la mateixa editorial que ara presenta l'última novel·la d'Usó, Maig era 
un mes sense pluja. 

L'escriptor vila-realenc ha consolidat, així mateix, l'activitat del conte, del relat breu 
i precís. Usó ha merescut diversos premis amb textos com Missatges. En 1996 descobrí 
una nova dimensió: escriure guions que s'integren en l'univers del grup Xarxa Teatre 
en distints espectacles, com València, llum del Mediterrani. 

PREGUNTA:  Les  seues  novel·les  semblen  compartir  un  fil  conductor  a  través  de 
personatges  que  posseeixen  força,  que  mantenen  una  permanent  exploració  dels 
sentiments, que viatgen per la realitat amb la memòria com a punt de partida. 

RESPOSTA: La memòria és el més valuós que posseïm, el present no és res, és efímer, 
quan  vas  a  viure'l  ja  ha  passat.  Però,  com sabem,  la  memòria  no  és  fidel,  està 
alimentada de vivències, de la interpretació que fem de la realitat i, en alguns casos, 
de les mentides que hem anat afegint potser per la necessitat d'altres realitats. 

P: Quina relació s'estableix entre l'autor i els personatges d'una novel·la? 

R: Dels personatges te n'has d'enamorar quan escrius. Ha d'existir una relació molt 
intensa, ha d'haver un diàleg permanent. Els personatges han de resultar pròxims tant 



en el seu vessant positiu com negatiu. Açò és comú en totes les meues novel·les, 
aquesta  complicitat  i  proximitat  als  personatges.  En  La  mirada  de  Nicodemus el 
cardenal no tenia un paper destacat, però mentre escrivia vaig descobrir  que era 
apassionant i es convertí en la clau de la història. 

P: En la seua última novel·la, Maig era un mes sense pluja, la memòria i la lluita per 
sobreviure és la raó de ser de tots els personatges i la seua interpretació una mena de 
fugida. 

R: Són personatges que no tenen res, són solitaris i per sobreviure han de reescriure la 
seua pròpia història. Aquesta novel·la fou escrita fa dos anys però tenia la sensació 
que no estava acabada, li faltava quelcom i vaig afegir-hi una carta que contribueix a 
nous dubtes. Hi ha distintes versions en aquest llibre que es mouen entre la veritat i 
la mentida. El lector va escoltant veus i té la seua pròpia versió. 

Vicent Usó ja ocupa un lloc privilegiat en les lletres catalanes. La seua novel·la  La 
mirada de Nicodemus ha estat entre les més venudes. Però, com molt bé diu Usó "el 
català continua sent per al mercat literari una llengua minoritària i pressionada per 
les grans empreses, que segueixen treballant en la llengua hegemònica castellana". 

És la mirada de Vicent Usó. 

EL DEBAT I EL DIÀLEG SÓN AVUI NECESSARIS

En aquest trànsit de segles, amb les noves tecnologies envaint tots els sectors, amb 
altres polítiques culturals, quin paper segueixen jugant els intel·lectuals? "Anem tan 
de pressa que sembla no existir res. Però no podem esperar que els intel·lectuals 
marquen el camí que cal seguir. Els intel·lectuals tan sols poden col·laborar a generar 
el debat, els diàlegs que tanta falta ens fan i que ja no existeixen perquè tan sols hi 
ha monòlegs. Hi ha molta pressió mediàtica, tots parlen alhora, hi ha molt de soroll. 
Saramago va dir quelcom interessant una vegada sobre els drets humans i ho vaig 
llegir  reduït  en  el  racó  d'una  plana  de  diari,  mentre  que  altres  temes  sense 
transcendència omplin espais. També hi ha molta saturació d'informació que provoca 
desinformació.  Pense  que  succeeix  com  quan  els  romans  tenien  problemes  i, 
aleshores, llançaven els cristians al circ". 

Vicent Usó i Mezquita presenta avui diumenge, a la Fira del Llibre de Castelló, i el 
dimarts a la llibreria Babel, la seua última obra,  Maig era un mes sense pluja. La 
personalitat dels protagonistes va teixint una trama d'emocions profunda, en constant 
recerca de la identitat, en constant lluita amb la memòria i el present. En tots ells hi 
ha signes d'atracció, tendresa, solituds que contribueixen a una riquesa interna. Però 
això succeeix en altres obres de l'escriptor, que ens regala una narrativa senzilla, 
formosa, molt descriptiva, uns textos dels quals en forma part el lector. 

NO CREC EN ELS ESTILS

Com han anat evolucionant i creixent les novel·les de Vicent Usó, que han recorregut 
ja un camí de diversos continguts i estils? "No crec en els estils, no tinc limitacions en 
els temes de les novel·les ni en el seu tractament. No crec que hi haja una novel·la 
eròtica, una altra històrica. He anat responent en cada moment a preguntes que la 
vida m'ha anat plantejant. Vaig començar escrivint amb el cor, després s'imposà la 
raó.  La  mirada  de  Nicodemus respon  a  la  meua  inquietud  com  a  historiador,  a 
l'atracció  i  la  curiositat  que  sempre  he  tingut  per  Michelangelo,  però  no  sols  és 



novel·la històrica, hi ha novel·la negra, d'intriga. Aquest tipus de treball requereix un 
procés més definit de documentació, les altres novel·les van alimentant-se de tot allò 
que vius, que t'afecta. En  Tan oberta com sempre hi ha un altre tipus d'inquietuds, 
igual que en Maig era un mes sense pluja. Les vivències, els moments, et van aportant 
idees, emocions que vas treballant, que van creixent i, fins i tot, canviant a mesura 
que escrius la novel·la. És un procés en el qual he aprés a no tenir pressa. Escriure 
una novel·la és obrir-se a un moviment constant d'informació, de sensacions, que van 
retroalimentant el  treball,  el  text  i  la  persona".  Vicent  Usó i  Mezquita  col·labora 
habitualment en el Periódico Mediterráneo des de 1988, com a corresponsal, com a 
columnista  d'opinió  i  actualment  com  a  crític  i  redactor  literari  del  suplement 
"Cuadernos".


