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• Lo presència de Vila-real en lo narrativa de Vicent Usó

Enric Forner i Valls.

LA PRESÈNCIA DE VILA-REAL EN LA NARRATIVA DE VICENT USÓ

Introducció
De vegades, en els discursos narratius, el lloc on es desenvolupa l'acció sobreïx
del paper de mer escenari de la trama per assolir la funció de, diguem-ne, personatge
principal. L'espai esdevé cabdal en el contingut de l'obra. Forma part de la substància
bàsica que l'autor trasllada als lectors per commoure' ls els sentiments, l'única, difícil i
legítima intenció de tot procés creatiu.
Aquest treball tracta d'analitzar-ne un cas, la presència i funció de la ciutat de
Vila-real en l'obra narrativa de l'escriptor Vicent Usó, sense defugir els aspectes
quantitatius tan sovint rebutjats en l'anàlisi literària convencional.
Vicent Usó naix a Vila-real el 13 d'abril de 1963. Estudia a l'institut de batxillerat
Francesc Tàrrega de la ciutat i es llicencia en Història Contemporània per la Universitat
de València. Ha viscut des de sempre a Vila-real, on encara resideix i participa activament
en la vida social i cultural de la població. El 1992 guanya el Premi Ciutat de Vila-real de
narrativa d'aquell any. Des d'aleshores, la seua obra i el seu prestigi com a novel·lista no
han parat de créixer fins al punt que actualment està considerat com un dels principals
escriptors no només valencians sinó de tot el domini lingüístic. De fet, ha obtingut alguns
dels premis més importants, com els Octubre, a València; el Fiter i Rossell, a Andorra; o
el Ciutat d'Elx; i ha quedat dues vegades finalista del més prestigiós de tots, el Sant Jordi
de novel·la, al Principat.

Material i mètode
Per a aquest treball s'han analitzat un total de 17 obres, que es recullen en la
taula 1. El criteri d'inclusió que s'ha seguit és el següent: creació de ficció, publicada, amb
un discurs narratiu que arribe a definir les coordenades espai-temps on es desenvolupa
l'acció. Abastaria tant les novel·les (narracions de més de 50 fulls, publicades de forma
independent, un total d'onze) com els relats curts (sis contes que s'han marcat amb una c
al final del títol). N'exclou els treballs d'assaig, de divulgació, l'extensa obra periodística
d'opinió i també les creacions en l'àmbit teatral o els guions per als mitjans audiovisuals.
Cobreix un període de 17 anys, tant si atenem la data d'impressió -que va des de la
publicació el 1993 de La canç() de la terra estimada, que obté el Premi Ciutat de
Vila-real, fins a la publicació el 2009 d'El músic del bulevard Rossini, la segona que
ha rebut el guardó de finalista del Sant Jordi-, com si considerem la data d'acabament
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del text, del 1992 al 2008. L'any de finalització de l'obra, és a dir, el moment en què
l'autor la dóna per conclosa, s'ha obtingut de les anotacions en la mateixa publicació,
quan hi constaven, o s'ha recaptat informació directament de l'autor, quan hi mancaven.
El nombre de pàgines s'ha pres de l'últim full que conté text de l'autor, en la primera
edició. S'han comptabilitzat metòdicament totes les citacions de la Vila. En el cas de
l'obra Les ales enceses, però, hi figuren 3 citacions que no s'han considerat, atés que fan
referència clara a la Pobleta dels Frares, topònim inventat del qual no s'ha pogut establir
cap connexió amb la ciutat de Vila-real.
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Taula 1. Relació de textos analitzats
Font: elaboració pròpia

Resultats
De bell antuvi deixem registrat en la taula 2 que, en sis de les obres de Vicent
Usó, la ciutat de Vila-real juga un paper cabdal, a més de ser l'escenari on es desenvolupa
l'acció, amb les acotacions i matisacions que se'n faran tot seguit. Això representa un
percentatge sobre el total d'obres del 35%. Percentatge que s'eleva al 55% si considerem
només les noveI-les. Aquestes proporcions, ja per si mateixes molt altes, ens donen una
mesura de l'impacte de la ciutat en la narrativa de l'autor, però es considera que encara
s'han de ponderar atenent la particularitat més significativa de l'obra de Vicent Usó:
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l'extraordinària variació de la seua creació literària. Pràcticament cada obra és un repte
estrictament nou del procés creatiu, diferent de tot el que ha fet en el passat. Radicalment
nova en la concepció, en les trames, en el registre lingüístic, en el tema. Tant és així
que allò que es fa realment difícil és trobar constants al llarg de la seua obra narrativa.
De fet, un dels pocs elements relativament comuns que s'ha pogut detectar és aquesta
persistència i importància de la seua ciutat.
Dit tot això, podem mesurar, si es vol amb un indicador groller, la intensitat amb
què es presenta el topònim. Només cal fer recompte del total de pàgines on apareix
almenys una citació i posar-lo en relació amb el total de pàgines de cadascun dels textos.
En general, la dada ens donarà una idea, un rastre, del pes que té en el conjunt de l'obra
usoniana. Si relacionem aquest índex amb el total de l'obra examinada (un gruix de l.961
pàgines), ens dóna una freqüència del 0,14. És a dir, la Vila apareix citada en una de cada
set pàgines de l'obra completa, de mitjana.
En les obres primerenques -La cançó de la terra estimada i I en els arbres i en el
vent- Vila-real juga un paper decisiu. Amb tot, l'índex de citació del topònim roman en
un nivell moderat, semblant a la mitjana: 0,17 i 0,11, respectivament.
En L'herència del vent del sud, l'índex assoleix el 0,56, una citació cada dues
pàgines de mitjana. La xifra dóna una idea molt clara del pes que juga la Vila en el
conjunt de la novel·la. Un pes, val a dir, que es veurà reforçat pel caràcter coral de
l'obra. Efectivament, el gran nombre de personatges i el marcat protagonisme col'lectiu
acabaran configurant, retratant, el teixit social complet de la ciutat. En aquest cas, doncs,
els indicadors quantitatius són ben concordants amb l'anàlisi qualitativa: és la novel-Ia
d'Usó en què Vila-real juga una paper més important, si es vol al costat d'I en els arbres
i en el vent. Les obres del final de la dècada dels 90 són les que mantenen l'índex en les

magnituds més altes. A L'herència del vent del sud, de fet, ja l'havia precedida Maig era
un mes sense pluja, una obra on la presència del topònim també és molt elevada: el 0,31.
És a dir, que ens trobem el topònim en una de cada tres pàgines.
A continuació, s'obri un període en què l'autor escollirà altres coordenades

geogràfiques, de vegades inventades i en algun cas volgudament indefinides. Una
estratègia que té com a objectiu dibuixar un espai universal: el cas més paradigmàtic és
la Crònica de la devastació, el més bell al'legat contra la guerra que s'ha escrit mai en
llengua catalana.
Després, en la segona meitat de la primera dècada del segle XXI, tornarà a emergir
la Vila, ara amb uns índexs més moderats: el 0,19, una de cada cinc pàgines, en el cas
d'Els inconvenients de lafelicitat, o un discret 0,8, una vegada cada dotzena de pàgines,
en l'última obra que hem pogut fruir, El músic del bulevard Rossini.
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Fem, però, una repassada diacrònica al tractament de la ciutat, en termes
estrictament qualitatius. Comencem per les obres que hom anomena de joventut, període,
al meu parer, de molt curta durada, ja que La mirada de Nicodemus -la tercera de les
novel'les que publica- ja revela clarament un escriptor madur.
Ja en el seu debut literari, La cançó de la terra estimada, Usó situa l'acció a
Vila-real, la recreació de la qual queda palesa tant en el rerefons històric que sustenta la
ficció com a través d'alguns passatges en què descriu elements ben notoris de la ciutat. Un
propòsit que, en l'edició original, feta per l'Ajuntament de Vila-real, queda clar des de la
portada, on un gravat de Carles Abad reprodueix el Passeig de l'Estació, un dels carrers
més notoris i més bells de la ciutat, que Vicent Usó descrivia així:
Davant meu s'estenen trenta-vuit anys de separació d'aquesta vila
entranyable. Reconec vagament el caire modernista dels magatzems
pròxims però, a hores d'ara, ja no sóc capaç d'esbrinar quina part dels
meus records són certs. Dirigisc els meus passos pel passeig que aboca
directament a l'eixida posterior de l'estació. Dues voreres inacabades i
un asfalt desconxat, escortats per dues filades d'aurons entrellaçats, em
condueixen a les entranyes de la vila. Camine paladejant cada detall com
el viatger encuriosit que escorcolla amb mirada febril cada pedra, cada
signe. No reconec res, d'aquesta avinguda burgesa de cases amb jardinet.
T esclate en un plor desesperat, mentre m'aborda aquesta por inseparable,
materialitzada en un agulló dolorós que em travessa de nou l'estómac.
Tanmateix, no he vingut a plorar, sinó a donar-li compliment a la promesa.
Remarquem que, en aquesta primera obra, la ciutat ve indicada amb el substantiu
en minúscula, amb el nom comú, tot i que amb l'article determinatiu. Respon a una
Vila-real descrita en la seua realitat, però que no se cita amb el topònim específic, potser
perquè aleshores ja batega en l'autor novell la idea de parlar del món, quan parla de la
seua ciutat, de transcendir l'esfera local, perquè ja albira que els sentiments i les passions
humanes tenen un fons comú que traspassa contrades i centúries.
La consideració de Vila-real com un dels paisatges preferits on ubicar les seues
històries és una constant en la carrera literària de Vicent Usó,ja ho hem dit. La Vila no és
únicament un teló de fons davant del qual té lloc l'acció de cada novel-Ia, sinó que, a través
del text, s'intueix la devoció que l'autor sent pel seu poble, la intenció d'elevar-lo a través
de la prosa acurada dels seus textos a categoria d'icona literària, com bé va descobrir
el primer alcalde democràtic de la ciutat després del franquisme, Batiste Carceller, que
escrivia (2005): "La cançó de la terra estimada era un encuentro sentimental, y en el
fondo, un canto al pueblo que le vió nacer."
La segona novel'la, I en els arbres i en el vent, encara incideix més a ressaltar
la importància literària de Vila-real. L'obra és, de fet, no sols un homenatge al seu avi
-llaurador vila-realenc i maquinista durant molt de temps de la sénia de Sant Gil- sinó
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Figura 2. Passeig de l'Estació (fotos: eforner)
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Figura 3. Passeig de l'Estació (gravat: Carles Abad; foto: efomer)

per extensió a tots els llauradors de la ciutat que, amb el seu esforç, van fer possible el
creixement econòmic de la població durant el segle XX. Com en el cas anterior, Vicent
Usó immortalitza, a través de la literatura, edificis singulars, com la sénia de Sant Gil, o
camins rurals, com la Senda de Pescadors:
Des de l'estret camí que agermanava la Senda dels Pescadors amb el maset
que acabàvem de visitar, la sènia de Sant Gil era només una torreta menuda
i blanca, amb ulls de vidre i cresteria d'obra en els angles, que emergia
d'un cos verd de pins i de figueres, un vestit vegetal que protegia de les
mirades indiscretes la pell terrosa, aspra, fargada de pedra grossa, d'arena
i d'aigua, dels seus murs, assaonada per les llargues matinades de fràgil
rosada i les nits d'aiguatges delerosos dels estels repenjats per damunt
de les figueres; una estructura que coronaven fileres de teules morisques
cansades d'exposicions inacabables a la solana de l'estiu i al plovisqueig
tímid de l'hivern.
A més de les descripcions de llocs del terme de Vila-real, destaquen també dos
aspectes d'aquesta novel'la: d'una banda, la recreació d'usos i costums tant rurals com de
la vida quotidiana i, de l'altra, la recuperació d'una part del llenguatge agrícola en vies de
desaparició. En aquest sentit, el crític Jordi Seriols escrivia en Exagono (1996) el paràgraf
següent:
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Vicent Usó ha fet una lloable recuperació d'aquell vocabulari agrícola que
està desapareixent al temps que desapareixen els llauradors de veritat. Noms
d'eines, parts de la finca, canalitzacions, malalties dels arbres, topònims del
nostre terme, apareixen amb naturalitat en la narració.
D'aquesta manera, no és agosarat afirmar que I en els arbres i en el vent és un
sentit homenatge a la terra on va nàixer i al lloc on va passar la infantesa, una època de la
vida que, com manifestarà més tard Vicent Usó -entrevistat per Ester Pinter (2003)-, "és
l'única pàtria per la qual valIa pena lluitar".
Es remarca que, en aquesta novel'la, Vila-real ja assoleix la forma definitiva amb
què apareix citada al llarg de tota l'obra usoniana: la Vila. Amb majúscula, com el que
és, un topònim.
En aquest període de textos primerencs, la ciutat de Vila-real apareix com un
espai físic i precís, un paisatge conegut i estimat, una translació directa de la ciutat real
que va íntimament lligada a la substància de la narració. Com fa Jesús Moncada amb
Mequinensa. I, si no apareix citada amb el topònim complet, no és perquè l'autor el defuja,
temorenc de les reaccions dels convilatans, com feia Miquel Llor amb el Vic de la Ciutat
del Sants o Clarín amb l'Oviedo trasmudat en Vetusta. L'objectiu és, al contrari, enaltir-la
literàriament, a la manera d'Espriu, que també converteix Arenys en Sinera, un topònim
que s'ha convertit en una de les icones fonamentals de la poètica catalana.
Amb Maig era un mes sense pluja s'inicia una nova etapa, en la qual es completa
la conversió de la ciutat de Vila-real en un referent, en un indret que transcendeix el
seu propi espai i esdevé universal, com passa amb el paradigmàtic Macondo de Gabriel
García Marquez. En aquesta novel'la, Vicent Usó dóna entrada també, per primera volta,
a un recurs que després serà àmpliament utilitzat en la seua obra: la recreació lliure de la
ciutat de Vila-real. Una estratègia que, partint de la ciutat real, li permet, quan convé al
discurs narratiu, inventar espais i edificis:
La façana de la casa que cercava Margarida romania en ombres de feia
hores. Els pisos, ja se sap, condemnaven els carrers a l'ombra perpètua.
T era així, ombrívola, com millor se n'apreciava la decadència. La calç
esquerdada, les taques de florit, el rovell a les reixes, volien dissimular que
aquella havia sigut, temps enllà, una de les mansions més importants de
la Vila. Era un casalici gran, cantoner, de dues plantes, com hi havia pocs,
encara ara. Una casa que mai no havia somiat posseir i que encara no era
capaç d'imaginar-s'hi ocupant.
Vicent Usó dóna així un gir a la Vila-real concreta per elevar-la a model literari
d'una ciutat, d'un país i d'una època. No sols en el tractament literari sinó també a l'hora
d'identificar-la. I, per fer-ho, sap traure partit del feliç encert que, en el cas del mot compost
Vila-real, el topònim incloga el genèric, el substantiu que, en gairebé totes les llengües
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Figura 4. Plaça de la Vila (fotos: efomer)
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romàniques, i també en la nostra, defineix els nuclis de població: la vila. Així, desposseït
el topònim de l'adjectiu que indica la seua adscripció a la corona, queda convertit en un
referent de qualsevol poble, de qualsevol ciutat, en una Vila genèrica i universal. Potser
l'objectiu d'Usó és recordar-nos que, a la fi, les raons bàsiques dels fets, les actituds o
les passions que mouen els personatges -i també a nosaltres, els lectors- no són molt
diferents d'una Vila a una altra. Que la distància geogràfica o temporal és un miratge,
que estem pastats amb el mateix fang i ens mouen els mateixos instints elementals. I que
això era així en una polis grega i ho és encara en una vila actual situada a l'altra punta del
Mediterrani. Que és possible que Homer ja ho va explicar tot, com li agrada dir a l'autor
(Usó, 2002c), però que resulta legítima, tanmateix, l'ambició dels creadors actuals de
tornar a repetir la contalla. També des de Vila-real, des de les circumstàncies històriques
del moment, i amb la intenció de fer-la de nou intel'ligible a tothom, amb independència
de la vila que habite o del segle que transite.
La presència de Vila-real en l'obra de Vicent Usó, però, no es limita al caràcter de
marc geogràfic o d'evocació de maneres de viure en vies d'extinció, comja hem analitzat,
sinó que abasta també la seua història. De fet, L'herència del vent del sud no és sinó una
ampliació més ambiciosa dels propòsits que hi havia latents en la seua primera novel'la,
La cançó de la terra estimada. Ara, a través d'un argument més complex, que se sustenta
en la coralitat, intenta entendre i fer entendre als lectors com era la vida a la ciutat on va
nàixer durant els anys de la postguerra. Amb un afegit: la recreació lliure de la ciutat li
permet abastar una universalitat que fa que la Vila esdevinga un símbol perfectament
vàlid per a explicar aquella època. La llibertat de què fa ús, però, no limita el fet que les
arrels de la novel'la s'endinsen profundament en la ciutat de Vila-real. De fet, en el text
resulten plenament identificables alguns llocs i, sobretot, alguns fets clau de la història
recent de la ciutat. Un dels més rellevants fa referència a les inquietuds de la burgesia
agrícola de la Vila-real de l'època, que, arran de les gelades que van arruïnar durant uns
anys la producció taronjaire, va començar a plantejar-se la diversificació dels interessos
econòmics i, de retruc, l'aparició de la indústria del taulell que ha sustentat durant tants
anys l'economia de la ciutat.
A menor escala, Els inconvenients de la felicitat, que es podria considerar una
extensió de L'herència del vent del sud, amb la qual comparteix alguns personatges,
també reflecteix alguns aspectes (ara centrats uns anys més tard) de la vida quotidiana de
la Vila-real del franquisme. Finalment, s'ha de fer notar la ubicació a la Vila de la seua
última novel'la, El músic del bulevard Rossini. Aquesta obra ens presenta una ciutat ja
plenament actual, sotmesa als nous reptes que planteja l'arribada massiva d'immigrants.
La identificació no sols és evident per la referència toponímica -novament la Vilasinó que es plasma en la descripció d'alguns edificis emblemàtics de la ciutat, com ara
l'Auditori Municipal. Així ho reconeix el crític Vicent Sanz:

Enric Forner i Valls.

Rossini és un nom amb unes clares ressonàncies musicals i serveix a l'autor
per llançar un ham al lector cosmopolita i atraure'l cap a aqueixa petita
ciutat que és la Vila, transposició literària de Vila-real, que és l'escenari
per antonomàsia de les ficcions d'Usó i que al meu entendre ocupa un lloc
destacat en la concepció del món que transmeten les seues novel-les. La Vila
és sempre aquesta projecció d'una ciutat valenciana real i això, en la ploma
d'un dels seus fills escriptors que hi professa una vinculació personal com
possiblement només s'entenga en aquestes latituds, confereix a la història
contada una especial caracterització.

Conclusions
En definitiva, Vicent Usó ha convertit la seua ciutat natal en un dels pilars
fonamentals de la seua narrativa. I més encara: en un argument literari de primer ordre,
en un lloc que ultrapassa la realitat i esdevé mític, universal. Un factor que, unit a la gran
projecció de les seues obres i a la gran consideració que mereixen per part del públic, de
la crítica, dels mitjans de comunicació i de l'àmbit acadèmic, ha contribuït a promoure
la coneixença de la ciutat més enllà dels seus límits i, encara més, a fer créixer el seu
prestigi.
En segon lloc, es pot afirmar que aquesta intensa presència de la ciutat en les
seues obres, en el 55% de les seues novel'les i en el 35% del total de les seues creacions
narratives, és un dels pocs trets que es repeteixen en el conjunt d'una obra literària que es
caracteritza per una extraordinària varietat i originalitat.
Finalment, es pot apreciar una transformació diacrònica en l'ús literari de la ciutat.
Si, en les primeres obres, la Vila es presenta com una mera descripció de la Vila-real
concreta i precisa, a partir de Maig era un mes sense pluja i L'herència del vent del sud,
s'observa un procés d'idealització o fins i tot, quan li cal, de recreació d'escenaris físics
sense connexió amb la realitat vila-realenca, fins a esdevenir un model, una recreació de
la ciutat literària per excel'lència: la Vila.
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