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Doblers: clau i condemna

La present obra, guardonada amb el premi Enric Valor de novel·la en
Valencià  l’any  2017,  s’inscriu  dins  l’àmplia  i  reconeguda  producció
novel·lística de Vicent Usó. És la narració del declivi personal, professional i
econòmic d’un llop de Wall Street a la valenciana, en Maties Passera, qui, des
de la cima de l’èxit  –entès en termes capitalistes–assolit  gràcies  a la seva
condició  despòtica  i  arrogant  dins  l’empresa  i  a  la  bonança  dels  anys
imminents a la crisi econòmica (aquella que ens volen fer creure que va ser
feliçment superada el 2014), cau dins un abisme del qual no podrà sortir mai
més. 

L’obra tracta la crisi  des de l’òptica del poderós que, paràsitament,
porta  un  estil  de  vida  fastuós  gràcies  a  la  sang  que  xucla  de  la  classe
treballadora. Abans de plantejar molt de passada  els acomiadaments amb el‒ ‒
pretext de la fallida, però realment en pro dels beneficis, les conseqüències
de l’especulació immobiliària, l’endeutament hipotecari o el frau bancari que
aboquen  les  persones  a  la  desesperació,  es  parla  sobretot  de  la  vida
d’excessos del protagonista. I és que la novel·la se centra en la desfeta de
l’imperi  vital  que  Maties  havia  bastit  sobre  uns  fonaments  de  sucre.
Paral·lelament,  s’il·luminen  aspectes  ocults  de  la  seva  biografia  que  el
converteixen en l’alter ego de son pare biològic, especialment en els aspectes
més tèrbols.

Usó retrata una elit social descaradament rica que porta un life style
fonamentat  en  la  satisfacció  immediata  de  capricis  costosíssims  i  sovint
moralment condemnables. Entre ells, destaca la prostitució com a forma d’oci
masculina  profundament  naturalitzada  que  se  sustenta  en  una  concepció
absolutament  masclista  de  les  dones,  les  quals  esdevenen  un  forat  on
descarregar  les  tensions  sexuals  o  un  trofeu  envejable.  Capficat  en
l’opulència,  Maties  considera  que  la  crisi  és  un  fantasma  que  no  té
corporalitat real. Quan la conjuntura que l’envolta l’obliga a reconèixer-ne
l’existència, pensa que només afecta la resta dels mortals, però no a ell en
tant  que  privilegiat.  I  és  que  el  comerciant  Passera  viu  immers  en  un
microcosmos de màxima exclusivitat,  des d’on s’escriu la  Història,  com la
proesa d’en Rafel  Nadal  que testimonia en viu i  en directe al  costat  dels
homes més rics i poderosos de la Vila: un empresari corrupte, un proxeneta i
sicari, i un aristòcrata pederasta. ¿Com pot afectar-li la crisi si és un dels
escollits  que  viu  a  una  urbanització  selecta,  si  s’alimenta  de  productes
gourmet als  restaurants  més  luxosos,  si  viatja  als  paradisos  més  verges  i
remots, si  compra art esnob i és partícip de les festes clandestines on els
doblers esborren els límits de la decència? Però la bombolla esclatarà sense
remei.  

El  cos  tripartit  de  la  novel·la  («Jakarta»,  «Paradise  Island» i
«Fantasyland») es  tanca circularment  amb un pròleg  i  un epíleg  ficcionals
relatats  amb  una  ironia  esmolada  que  recorr  tota  l’obra.  La  identitat
narratorial es revela a les darreres pàgines i ens desconcerta, doncs és un
personatge molt secundari que exerceix finalment un paper clau. El discurs
amb què posa el punt i final al llibre colpeix no tant pel desenllaç vital tràgic
del  protagonista,  sinó per la  reflexió  immobilista i  de tall  aristocràtic  del
narrador, el qual manifesta que el vertader ens maligne del cos social està



adherit fins a la molla dels ossos del sistema: la riquesa fluctua i pot acabar
en mans d’algun espavilat, com en Maties, però sempre retorna als seus amos
històrics. 

Sembla  que  som davant  un  llibre  kàrmik,  doncs  després  de  l’excés
s’aplica el càstig. En efecte, l’obra d’Usó és l’aplicació pràctica de l’expressió
del teu pa faràs sopes. Els doblers corrompen i desvirtuen, però també són la
clau que obre les portes del paradís. Ara bé, a qui se’ls permet entrar, si són
víctimes de la fallida econòmica i s’emmerden fins a les orelles, no en podran
sortir mai més, doncs no hi ha manera de trobar l’eixida del paradís a les
fosques.


