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urpes de mossèn Portolés, un dels variats 
malparits que hi apareixen. D’allà, la du-
ran a València, on quedarà reclosa a casa 
d’una dona rica que acull noies embaras-

Carmeta és de les que no volen aquest 

de localitzar-lo. I el buscarà amb l’ajuda de 

què Usó juga, com ara la novel·la Grans 
esperances Rebecca, de 

que aquí té la seva versió. I també hi ha 
-

taria de creure que hi 
hagi persones tan 

per la bona mà 
de l’autor en re-

que van ser 
tan tristament 
reals com ell ens 
els mostra.

Lluís Llort

Vaig descobrir Vicent Usó el 2003, amb la 
Crònica de la devasta-

ció, el vuitè títol seu, després de debutar 

així, amb aquesta regularitat, amb aques-
ta vocació i amb un talent innegable, es 
pot bastir una obra com la seva, que ja 
reuneix divuit novel·les, a més de narraci-
ons, adaptacions teatrals, programes de 
ràdio, articles de premsa i un recomana-
ble assaig, , en 
què recull els coneixements acumulats 

d’escriptura narrativa. 
Vicent Usó (Vila-real, 1963) treballa per 

-

d’estar pendent de les vel·leïtats del món 
editorial. Ha guanyat una quinzena llarga 
de premis, que l’han ajudat tant econòmi-

Ciutat d’Alzira per la novel·la No sabràs 
el teu nom. 

Bebès furtats en una llarga postguerra

resumir: recrea un dels milers de casos 
de robatoris de nadons que es van produir 

controlat i el donaven en adopció per tor-
nar a una vida de benestar lliure de càrre-
gues. Altres, com la Carmeta protagonis-

hi prenien dient que era mort i el cedien 

braç alçat.
Vicent Usó retrata un d’aquests casos 

pròpia. Amb el rigor habitual de quan vi-
atja a un espai i a una època pretèrita. 
No és un autor de novel·la històrica, però 

aquesta etiqueta, entre d’altres, i que por-
ten els lectors de la Florència de Miquel 
Àngel a la guerra de Bòsnia, la postguerra 
espanyola, les guerres carlines...

escriptor accelerat amb presses per pu-

registres. Un botó d’aquesta obra: «Quan 
ell acabava, havia de retirar plats, gots i 
coberts, torcar la taula, agranar el saló i 
escurar-ho tot...» –les cursives són me-
ves. La seva tècnica és ben present i rica: 
canvia de persona narradora, de punt de 

és necessari i sempre evitant la pirueta 
gratuïta, l’exhibicionisme.

Una realitat crua i angoixant

La Carmeta és una noia de zona ru-

real— de Cases de la Roca, a mitjan 
anys seixanta. Es queda embarassa-
da d’un mariner, que veurem que l’es-
tima, però els pares d’ella, amb la seva 
pròpia càrrega moral, la llancen a les 

 

 

 

 

 

 


