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La segona oportunitat
L’editorial Brosquil ha tingut l’encert de recuperar els dos primers relats de Vicent 
Usó i  Mezquita en un sol  volum. Una oportunitat  per  rellegir-los,  especialment  el 
primer  d’ells,  La  cançó  de  la  terra  estimada,  que narra  amb encert  i  força  una 
història sobre la guerra civil.

La memòria del vent  recull en realitat les dues primeres peces narratives del vila-
realenc Vicent Usó i Mezquita, La cançó de la terra estimada del 1992 i I en els arbres 
i en el vent del 1995, ambdues guardonades amb el premi de narrativa Ciutat de Vila-
Real. És d’agrair que l’editorial Brosquil recupere aquestes peces en un país on les 
edicions solen ser curtes, estar malament distribuïdes i desapareixen amb celeritat 
dels prestatges de les llibreries –en els macrocentres culturalcomercials ni entren–. 
Les dues narracions tenen en comú el fet d’estar estructurades al voltant de fets 
passats, no gaire llunyans, però tanmateix en fase accelerada de quedar oblidats per 
sempre.

No obstant això, hi  ha una diferència  molt  gran entre el  primer relat  i  el  segon. 
Mentre La cançó de la terra estimada és una història completa i ben resolta sobre la 
guerra civil i les seues conseqüències en uns personatges molt concrets d’un poblet 
qualsevol  de la nostra geografia,  I  en els arbres i  en el  vent es limita a ser una 
evocació del protagonista cap a la figura del seu avi i cap a les tasques agrícoles a què 
dedicava la seua vida que el narrador veu en perill  d’extinció.  En la segona, part 
doncs, el lector no trobarà més que un exercici de rescat antropològic disfressat de 
narració literària, escrita, això sí, amb l’habilitat d’Usó que aconsegueix mantenir 
sempre la nostra atenció.

Molt més interessant resulta La cançó de la terra estimada –i tanmateix es va publicar 
abans–  ja  que  a  més  d’habilitat  narrativa,  Usó  demostra  que  sap  confeccionar 
històries i crear personatges. La narració relata l’aventura vital d’un jove que ha de 
fugir del seu poble per causa de la guerra civil i que hi torna molts anys després, quan 
ja és un home madur que ha viscut una falsa vida normal en l’exili mexicà. Durant tot 
aquest  temps  ha  estat  obsessionat  per  les  circumstàncies  de  la  seua  fugida  –que 
inclouen la mort del seu germà i l’abandonament de sa mare– i per l’amor cap a una 
jove que no sols es quedà al poble sinó que es va casar amb el cap dels falangistes 
que mataren el seu germà. La impossibilitat del retorn, tot i que es puga dur a terme 
físicament, i la impossibilitat d’esborrar les petges d’un enfrontament tan brutal com 
la guerra civil –ni tan sols amb la venjança– planen de manera constant sobre el relat 
que Usó conta amb cruesa i valor. Valor per a parlar de temes com aquella guerra –
que després de ser tema quasi únic en pel·lícules i llibres ara semblava no interessar 
ja ningú–  i  per  a  tractar  conflictes  humans  de primera magnitud.  Un bon antídot 
contra la frivolitat que amera la literatura actual i una bona oportunitat per rellegir 
un bon relat.


