
El vent de la memòria

El temps no existeix: només el seu record. I la gent que recorda, la que fa memòria en 
els retorns. Perquè sempre la memòria s'empara en el retorn als llocs que alguna vegada 
van ser els nostres.
 
En tota novel·la hi ha algú que torna, a la ciutat d'on va fugir temps enrere, a la casa que 
va habitar molts anys abans poblada ara pels fantasmes de la fugida, a si mateix: perquè 
el viatger, com l'assassí del conte, sempre acaba tornant al lloc del crim, tot i que, a 
hores d’ara, no trobem ja massa diferència entre el viatger que torna i l'autor del crim: 
la moral de la fugida, al capdavall, s'ajunta amb la de la tornada i succeeix que l'única 
solució és la del personatge d'una d'aquestes novel·les de Vicent Usó: mai no hauríem de 
tornar als llocs d'on ens en vam anar un dia.

Inútil vocació aquesta de la fugida: els fantasmes viatgen amb nosaltres, s'encarnen a la 
nit en els nostres somnis, entren en l'habitació amb l'alba abans que la llum espante els 
malsons de l'insomni.
 
La tossuderia de la memòria impedeix qualsevol altra: la de l'oblit, la del paisatge que 
deixa aquest oblit com si fos una ventada, la del recompte sentimental que acompanya 
tot comiat, la de la innocència antiga: com la del iaio que mira entre la vida i la desgana 
l'ensorrament de les cases i l'últim núvol que enfosqueix la mirada amb els seus colors 
postmoderns.

 Estem fets  de memòria:  d'això només.  I  en  aquest  llibre de Vicent Usó trobem les 
cicatrius que ens la fan pròxima i visible, carn pròpia, recorregut inexplicable per la 
consciència de la por.  Perquè aquesta n’és una altra:  de vegades, recordar fa por.  I 
potser per això escrivim novel·les com aquestes: perquè els fantasmes abandonen el seu 
amagatall,  deixen  de  masegar-nos,  de  fer  xantatge  a  la  nostra  còmoda  quietud  de 
trasterrats.  I  els  fantasmes de la  memòria viuen en les  pàgines irrepetibles  d'aquest 
llibre, se'ns apareixen com al viatger que torna per a comprovar que la venjança no ens 
fa millors, com al vell llaurador que es mor perquè la mort ha d’arribar de pressa si no 
volem que les novel·les es trenquen per la part més melodramàtica i es trenque també, 
per aquest tall inútil, la grandesa de la literatura.
 
Algú va dir que els pròlegs són prescindibles: potser tinga raó. En qualsevol cas, una 
justificació per a aquest que ara acaba: Vicent Usó és el meu amic, em va demanar que 
llegira "La memòria del vent" i que, si m'agradava (només si m'agradava), escrigués dos 
fulls sobre el llibre.
 
A Vicent Usó li dec gratitud per moltes coses: pel seu tarannà d'home bo i, sobretot, per 
la  seua  talla  d'escriptor  que  em  fa  gaudir  d'històries  extraordinàries.  Fet  aquest 
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aclariment, absolutament personal i que a mi m'agradaria intransferible, ja poden vostés 
passar pàgina (si no ho han fet encara) i iniciar el viatge en companyia d’un novel.lista 
que des de Mèxic o la Vila s’inventa l'aventura sempre sorprenent de la millor literatura.

ALFONS CERVERA
Gestalgar (La Serrania), febrer de l’any 2002
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