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Històries dels avis
Aquest llibre recull les dues narracions d’Usó guardonades amb el premi Ciutat de 
Vila-real:  La cançó de la terra estimada (1992) i  I en els arbres i en el vent (1995). 
Després,  l’autor  ha guanyat  altres  premis  de més  importància  quant  a  la  dotació 
econòmica i la repercussió social, entre els quals cal destacar l’Ulisses de narrativa de 
2000 amb La taverna del Cau de la Lluna, la seua obra més coneguda fins ara.

A banda de l’anècdota del premi, la publicació conjunta d’ambdues narracions es 
justifica sobretot per la coincidència temàtica i també d’estil. Com es pot deduir dels 
títols del recull i de les narracions que el formen, hi trobem un cant a un temps, un 
espai i una gent que han quedat fora de les coordenades del món actual. És, una 
vegada més, l’intent d’evitar la indiferència davant la desaparició d’una forma de 
vida que ha portat el que ara tenim; un homenatge, si es vol, a aquells que ens han 
fet possibles. Publicades a principis dels noranta, en plena eclosió de novel·les i relats 
sobre la guerra i la postguerra –que òmpliga, tot d’una, un forat negre de la nostra 
literatura- les narracions comparteixen també la característica tematicoestilística de 
l’escassesa d’acció. S’aproximen al quadre de costums, de descripcions enyorades, 
tot i que en La cançó de la terra estimada el pes argumental és més gran que en la 
següent i té més d’amargor que no d’enyor.

De fet, aquesta és la característica que diferencia més clarament les dues narracions i 
que, alhora, reafirma l’oportunitat de la seua reaparició com a sengles parts d’un 
mateix llibre, el  qual es pot entendre així com una moneda amb dues cares, una 
mirada  des  de  dues  perspectives  complementàries:  en  La  cançó  veiem  les 
conseqüències,  que  han  arribat  fins  avui,  de  la  crueltat  d’aquell  enfrontament 
ideològic  a  la  reraguarda  i  la  postguerra;  les  vides  destrossades  per  l’odi,  la 
impotència i el desig de venjança. De la seua banda, I en els arbres i en el vent es 
limita a descriure els  darrers  dies  d’una avi  des  dels  ulls  del  nét,  amb l’habitual 
descripció del paisatge rural que desapareix engolit  pels nous temps. Són les dues 
maneres de recordar: la que ens esgarra la gola i la que envernissa amb una pàtina de 
mel.

De tota manera, cal  assenyalar  un tret que trau força a aquella aproximació que 
pretén  ser  més  descarnada  perquè  li  resta  ni  més  ni  menys  que  versemblança. 
Perquè, per molt literaturitzat que estiga, no resulta creïble posar en el monòleg 
interior  d’un jubilat  turmentat pels records frases com “la silueta lineal  del  camí 
s’enlaira  impertorbable  vers  l’horitzó  sinuós  de  les  muntanyes  pròximes.  Un  sol 
despietat vigila superb l’espessa vesprada d’aquesta tardor infinita”. I és que hi ha 
pàgines senceres on no es troba un sol substantiu sense adjectivar, sovint per davant i 
per darrere. Potser Usó volia fugir del típic estil un que s’atribueix als periodistes i en 
va fer un gra massa.


