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V
icent Usó (Vilareal, 1963)
és un autor de llarga trajec
tòria. La seva última no
vel∙la, El paradís a les fos
ques (Bromera), ha estat re

coneguda amb el premi Enric Valor, però
per obres anteriors ja ha guanyat el Fiter i
Rossell d’Andorra, l’Andròmina dels Oc
tubre, i l’Alfons el Magnànim. Ara sor
prèn amb una història extrema, d’un per
sonatge que arriba a dalt de tot en els ne
gocis i, com fa el sol quan arriba al punt 
del migdia –diu el proverbi–, l’únic que 
pot fer és començar a declinar.  

El premi Enric Valor, té una dimen
sió especial?
Sí, pel prestigi i pel palmarès que té, però 
també per la dotació, una de les més im
portants de les lletres catalanes, i la di
mensió pública, que suposa una bona em
penta per al llibre. Però sobretot perquè 
du el nom d’un dels homenots de la cultu
ra catalana del segle XX, un home a qui 
admire i a qui vaig tenir l’oportunitat de 
conèixer molt fugaçment, però prou per
què em demostrara una immensa quali
tat intel∙lectual i humana. 

De què va El paradís a les fosques?
És la indagació del costat fosc de l’èxit. 
Una crítica del masclisme que es fa servir 
per arribar al poder, amb l’ajuda de les do
nes que juguen a aquest joc

Comença amb la fallida de Lehman
Brothers: una declaració d’intencions?
El 15 de setembre del 2008 no únicament 
fa fallida Lehman Brothers, un banc que 
havia sobreviscut a dues guerres mundi
als i a la crisi del 1929, sinó que, amb ell, 
cau un dels símbols de la cultura capita
lista i s’inicia una crisi de proporcions ge
gantines que no només s’emporta l’esta
bilitat i el benestar de moltes persones, si
nó també molts drets que havia costat 
anys conquistar. Arrancar la novel∙la en el
moment que cau el gegant americà em 
permet situar el lector en el temps i en el 
tema de l’obra amb una gran economia de
mitjans i, a més, li dona una dimensió sim
bòlica molt potent a l’inici.

Volia fer una denúncia de la crisi eco
nòmica des del punt de vista valencià?
La situació no és exclusivament valencia
na. Economistes d’arreu del món susten
taven la teoria que el capitalisme havia 
superat les crisis periòdiques que l’han 
caracteritzat sempre i que, per tant, en
tràvem en una època de prosperitat sense
fi. En una mena de paradís. I aquesta ma
nera d’entendre el món va impregnar to
tes les esferes, de manera que la competi
tivitat era la manera natural de viure de 
molta gent. Fins i tot hi havia qui deia que
s’havia d’ensenyar a les escoles... L’èxit es
va convertir en l’única meta admissible, 
sense que importara a costa de què 
s’aconseguira. 

I quina és la conseqüència? 
La devaluació de valors com la solida 
ritat, el bé comú o, fins i tot, l’amistat, i 
l’entronització dels diners com a mesura 
de totes les coses. I en el moment en què, 
el 15 de setembre del 2008, algú apaga els 
llums del paradís, ens adonem que, en lloc
d’aquesta presumpta prosperitat infi 
nita, el que hi ha és un grau intolerable de 
corrupció política, una desestructura 
ció social insostenible i una sensació de 
fracàs col∙lectiu difícil de digerir.

Per què ha volgut narrar la caiguda
d’un canalla?

L’objectiu de partida de totes les meues 
novel∙les és reflexionar sobre aspectes de 
la realitat que m’envolta. Però, per durho
a terme, necessite una història per con 
tar i uns personatges que li donen vida i 
que facen possible una ficció que resulte 
estimulant per al lector. Quan vaig co
mençar a escriure, no sabia que seria la 
història de la davallada del protagonista, 
Maties Passera. Però, tal com creixia la 
novel∙la, es feia més evident que, per a 
mostrar què hi havia sota les catifes del 
paradís, era una opció magnífica perquè 
posava al descobert totes les misèries del 
sistema.

El tarannà d’alguns personatges re
corda alguns governs de la Generalitat.
Hi ha una intencionalitat de denúncia 
política?
És que la conseqüència de creure’ns que 
la prosperitat no s’havia d’acabar mai va 
ser la desmesura i la manca absoluta de 
visió de futur. Al País Valencià de forma 
molt evident, però també a molts altres 
llocs. I no va afectar únicament els ges
tors públics, que enllestien grans infraes
tructures caríssimes i insostenibles que 

els avalaren davant dels electors. També 
la iniciativa privada s’hi va sumar amb ur
banitzacions cada volta més pretensioses
o parcs temàtics absurds. I fins i tot la 
classe treballadora, que adquiria immo
bles costosíssims que veies que els resul
taria molt difícil pagar. 

També hi ha molta desmesura en el
protagonista, sobretot pel que fa a la 
moral, amb escenes extremes de pros
titució i de la mort com a joc. Se n’ha do
cumentat? És imaginació?
Una cosa porta a l’altra. Quan et deixes 
amarar per una ideologia, adoptes el seu 
sistema de valors i la moral. La ideologia 
de l’èxit comportava que tot allò que es 
poguera pagar fora legítim comprarho, 
sense fer distinció d’immobles, cossos o 
vides. Algunes de les escenes són transla
cions literaturitzades de situacions reals 
sobre les quals m’he pogut documentar a 
fons; sobre altres, les més fosques, he po
gut conèixer els aspectes més generals, 
però no els detalls, com és lògic. 

El protagonista és gelós, punt feble
en la vehemència que el caracteritza.
Els bons personatges han de tenir molts 
matisos. I fins i tot contradiccions que si
guin assumibles. Més encara, si el prota
gonista és un canalla. Per a què una no
vel∙la funcione i el lector la faça seua, és 
molt important que empatitze amb els 
personatges. He treballat molt el perso
natge de Maties per ferlo molt humà: ge
lós, amb una relació peculiar però de mol
ta complicitat amb el seu pare, sensible a 
la música... 

Un personatge complex. 
Es tractava de crear una personalitat amb
replecs que permeteren al lector aga
fars’hi. De fet, un dels majors elogis de la 
novel∙la que m’han fet és quan alguns lec
tors m’han confessat que, a la fi i malgrat 
tot, han acabat estimantse Maties.c

ARXIU

Vicent Usó ha guanyat el premi Enric Valor amb l’última novel∙la

“L’èxit legitimava comprar 
immobles, cossos o vides”

Vicent Usó, escriptor, publica ‘El paradís a les fosques’, premi Enric Valor

CAPITALISME SENSE ATURADOR

“La crisi es va endur 
molts drets, i també valors 
com la solidaritat, el bé 
comú i fins i tot l’amistat”

PROTAGONISTA COMPLEX

“És un canalla, però és 
gelós, amb una relació 
peculiar amb el pare, 
sensible a la música...”

ENTREVISTA

Daniel
Fernández

El guaita
del ‘Titanic’

A
rribats a aquest punt, és un vell
article i una encara més vella
polèmica, però les aigües de l’es
tany barceloní i català es van re

moure agitades quan Félix de Azúa, el 
maig del 1982, ni més ni menys, es va atre
vir a pronosticar que Barcelona era el Tita
nic i que la seva cultura estava en mans 
d’uns “ferósticos embarretinados” (sic). A 
Madrid regia CalvoSotelo; n’hi ha prou de
dir això per recordar la distància que ens 
separa d’aquell article a El País, que ara 
recordo perquè acabo de llegir un petit 
gran llibre, Alerta Barcelona. Adiós a la ciu
dad autocomplaciente, que acaba de publi
car Ana Godó a Libros de Vanguardia i 
l’autor del qual és Miquel Molina, director 
adjunt d’aquest diari, de manera que ja em 
disculpareu que parli amb absolut impu
dor d’aquest volum, que la prudència 
aconsellaria que deixés passar, ja que caic, 
sens dubte, en allò que a Espanya no hi ha 
crítica literària: només societats de bom
bos mutus. 

El cas, però, és que venço l’enrojolament

i la vergonya perquè aquest llibre, curt en 
pàgines i de format modest, és un toc 
d’atenció sobre Barcelona i el seu futur, 
justament ara que encarem el que són gai
rebé permanents temps electorals. Si cada 
diumenge, al diari, Molina fa patent la seva
preocupació per Barcelona i el seu rumb, 
en aquest llibre ha sistematitzat el seu pen
sament. I, home de moltes lectures, sap 
trobar les referències i les claus que tant 
poden servir d’alerta, és a dir, de l’avís que 
es dona abans de la catàstrofe, com de re
flexió i esperança per al futur. 

Al juny el Boston Consulting Group ens
va dir que Barcelona és la quarta millor ciu
tat del món per treballar (s’entén que amb 
un sou d’executiu multinacional), després 
de Londres, Nova York i Berlín. Així doncs,
hi ha motius per a l’esperança i per a la sa
tisfacció, però ja no per a la complaença. 
Molina ha sabut, com si fos el guaita del Ti
tanic, veure venir aquella ombra que és 
l’enorme massa de gel que ens espera i do
nar la veu d’alerta a temps; potser, de mou
re el timó i redreçar la nau cap a un horitzó
més amable. La part per mi més valuosa del
llibre és la que uneix totes les seves propos
tes per construir una Barcelona millor, fins
i tot la que propugna gairebé una megaciu
tat en connexió amb Madrid (dit com a es
quer perquè llegiu el llibre). I, entre totes 
les propostes, destaca la cultura com a fac
tor de cohesió, obra i negoci, molt em temo
que gairebé als antípodes del que estem vi
vint. Molina no és tan pessimista. Jo sí...

L’etimologia, que sempre és útil per al
columnista, ens aclareix que alerta ve 
d’all’erta, una veu d’avís en italià que solia 
indicar tant que calia prevenir el possible 
perill com que calia buscar altura per, des 
de la torre de guaita, atalaiar el que hagués 
de venir a les portes, amic o enemic. L’aler
ta de Molina està del tot justificada i és de 
lectura, més que recomanable, imprescin
dible per a alcaldesses i alcaldables. També
per a governants autonòmics i estatals. Ara
només em queda un prec, i és que aquesta 
redacció de lletraferits que ha creat Mà
rius Carol deixi de publicar tants llibres de 
què parlar i, a sobre, bé. 

Molina ha sabut veure venir 
aquella ombra que és 
l’enorme massa de gel i 
donar la veu d’alerta a temps


