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Vicent Usó: "No es poden amagar els
draps bruts durant anys"

BEL CARRASCO València

5-6 minuts

E.V.

Vicent Usó rep a Castalla el Premi Enric Valor per la seua novel·la

'El paradís a les fosques'

El primer premi que rep un escriptor és el que més emociona però

no sempre el que més satisfà. Vicent Usó i Mezquita (Vila-real,

1963) atresora una dotzena de guardons literaris i este mes ha

afegit a la seua vitrina un dècim tercer que té per a ell un significat
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especial. El Premi Enric Valor 2017 que concedix la Diputació

d'Alacant dotat amb 20.000 euros per la seua novel·la El paradís a

les fosques, que es publicarà el proper mes de setembre. El

lliurament es va celebrar a principis d'abril a Castalla, poble natal

de Valor.

«Este premi em procura una satisfacció especial pel prestigi del

seu palmarès i perquè ha sabut mantindre un nivell elevat i

constant durant tota la seua trajectòria», diu Usó. «També perquè

porta el nom d'una persona extraordinària, a qui vaig tindre la sort

de conèixer i a la qual admire i estime. És un dels homenots

valencians que més admire. El vaig conèixer quan acabava de

publicar la meua primera novel·la i recorde que em va impressionar

la seua humilitat, la seua esperança ferma en la capacitat dels

pobles per escriure la seua història, la seua fe en la cultura i, en

particular, en la literatura. Crec que, malgrat totes les mancances,

el camí que hem avançat els valencians no hauria estat

possible sense gent com Enric Valor. També estime este premi

perquè situa El paradís a les fosques en la millor posició d'eixida

possible».

Usó considera que és molt important que la literatura en

valencià dispose del suport de les institucions perquè, encara

que existix una nòmina d'autors molt important, «ens cal un públic

lector més nombrós i més constant. Un públic que només

aconseguirem si som capaços de posar en marxa una sèrie

d'iniciatives que subratllen el fet que, en valencià, s'escriu molt i

molt bé. Els premis són només una d'elles».

El paradís a les fosques explica la història de Maties Passera, un

comercial d'èxit que creu que la vida consistix en escalar posicions

en l'àmbit social i econòmic, i que està disposat a qualsevol cosa
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per aconseguir-ho. L'obra s'estructura en dos àmbits diferents.

D'una banda, les peripècies del protagonista, el contacte que

establix amb les altes esferes de la societat, i la relació amb Carol,

la seua esposa, i amb la seua mare, que queda vídua en els

primers compassos de la novel·la. De l'altra, va emergint el passat

fosc de la seua família, que trencarà el vel de silenci amb el qual

tots l'havien amagat i irromprà en la vida de Maties i li farà

plantejar-se el perquè de cada cosa.

Com en altres de les seues novel·les, en El paradís a les fosques,

Usó es qüestiona el món que l'envolta. «Durant els últims anys,

he observat com triomfa una filosofia de vida segons la qual no hi

ha valors que valga la pena respectar si s'interposen entre

nosaltres i l'èxit. Per això, el protagonista és un comercial d'una

empresa d'esmalts ceràmics l'ambició del qual és aconseguir l'èxit

en totes les facetes de la vida: la professional, l'econòmica, la

social, la sexual. Una projecció que només pot aconseguir si es

trepitja els que estan més avall, i que suposa un risc que ningú té

en compte. Quan estàs a dalt de tot, et trobaràs sol».

Més enllà del retrat d'uns anys concrets, El paradís a les fosques

és la història d'una família en què els silencis han pesat massa i

durant massa temps. «No es pot viure com si certs fets

rellevants que ens disgusten no hagueren existit. No es poden

amagar els draps bruts durant anys i més anys perquè al final l'olor

és tan fort que, per més que obrim les finestres, la casa ja no es

pot ventilar. Això és el que li passa a Maties Passera, el

protagonista de la novel·la: que, de sobte, els secrets que han

modelat la història de la seua família es materialitzen i ningú podrà

controlar els seus efectes devastadors».

Usó ha publicat 16 obres, entre novel·les i novel·les breus, entre
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les quals destaquen La mirada de Michelangelo, La taverna del

Cau de la Lluna, Crònica de la devastació, Les ales enceses, El

músic del bulevard Rossini o Les veus i la boira. També ha publicat

narrativa juvenil (La retratista d'ànimes), contes en mitjans de

comunicació (El Mundo, El País i El Temps) i recopilacions

diverses. Ha rebut una dotzena de premis literaris, tant de

contes com de novel·la. Des de 2013, impartix a la UNED un taller

d'Escriptura Narrativa fruit del qual és l'assaig L'arquitectura de la

ficció. Participa al programa de ràdio sobre llibres Plaerdemavida

d'À Punt Mèdia, amb una secció pròpia, La bona lletra.
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