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idal Vidal (Arbeca, 1958) torna a la ficció i ho
fa amb el recull de relats La meitat de zero, edi-
tat per Pagès Editors. Tot i que, en el cas de Vi-

dal, parlar de ficció és una mica inexacte. Com ja va fer
amb Nit endins, la seva darrera novel·la, a La meitat de
zero les històries es mouen sempre dins de paisatges
geogràfics i anímics reals, del tot reconeixibles, amb
més intenció de retrat sentimental i líric d’uns perso-
natges anònims però fets de carn i ossos, que no pas de
construir trames narratives artificioses. Una cita de
Txèkhov que Vidal reprodueix a l’inici del llibre és to-
ta una declaració d’intencions: “En un conte la menti-
da resulta més molesta que en una conversa.”

El fil que relliga el recull està fet pels protagonistes
de cada relat. Cada història gira al voltant d’un home
anònim, d’entre quaranta i seixanta anys, entrat en
una maduresa que l’ha agafat per sorpresa. Són ho-
mes atrapats entre els records i els propòsits d’una jo-
ventut que encara es percep recent, i la presa de cons-
ciència de la pròpia insatisfacció vital, les relacions di-
fícils amb les dones i la incomprensió d’un món que
teòricament estaven obligats a dominar a través de
l’èxit professional i sentimental. Una perplexitat mas-
culina que Vidal tracta amb ironia però també amb
empatia i lirisme, i que ja va ser el tema central de Nit
endins, amb la paternitat com a darrera esperança.

La meitat zero (half zero, H0) és com es coneix en el
món del modelisme l’escala 1:87, la més habitual, diu
Vidal a través d’un relat, a l’hora de reproduir pobles,
rius i muntanyes en una maqueta de trens en miniatu-
ra. El llibre és això: una reproducció a escala del pai-
satge anímic d’homes obligats a redefinir-se, i també
del paisatge vital i sentimental de l’autor: la ciutat de
Lleida, les comarques interiors de Ponent i el Pirineu,

Cambrils i la costa tarragonina.
Vidal Vidal és un gran articulista. Irònic, sagaç i

fresc. Fa 25 anys que escriu al Segre, Avui i Presència. A
la ficció hi afegeix lirisme i introspecció. En aquest re-
cull, s’hi veu en cada relat l’ofici de l’articulista: inici
directe, ritme intens i concís, i cop d’efecte final que
ho relliga tot i deixa a l’aire una idea i un sabor propi.
Petits artefactes perfectes, com uns trens en miniatura
movent-se sobre una maqueta de la vida real. ❋
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Anònims
però
reals
Alguns relats
provenen d’articles
periodístics que
Vidal ha convertit
en ficció. Els
protagonistes no
tenen nom (excepte
Gustau Monterde,
protagonista d’una
novel·la anterior de
Vidal), però en
alguna cosa s’hi
entreveuen
personatges reals:
el mateix Vidal, en
un escriptor de
comarques que
descobreix en un
Sant Jordi el sabor
de la inseguretat, o
un alcalde amb el
dilema de fer el
salt cap a la
Generalitat: Àngel
Ros.

Vidal Vidal. Ha
tornat al relat breu,
un gènere que ja va
conrear amb Com és
que el cel no cau?,
premi El Lector de
l’Odissea del 2003.
G. MASSANA

Una guerra de Troia
per a tots els públics

l CaixaFòrum de Lleida ofereix el dissabte
16 de març a les 6 de la tarda l’espectacle La
guerra de Troia: una obra dirigida per Jordi
Colominas amb guió de Pau Sieiro i textos
seleccionats per Antonio Alvar i direcció
artística i audiovisual de Carles Porta.
L’objectiu de l’obra és apropar als nens i
nenes a partir de cinc anys un dels clàssics
de la tradició occidental.

Setmana intensa del Festival
de Músiques Disperses

l Festival de Músiques Disperses de Lleida
- MUD 2013 ha arribat al seu equador i ho
ha fet amb una setmana intensa amb el
millor folk del moment. Ahir dijous el
cantautor i multiinstrumentista Robin
Williamson tenia l’encàrrec d’obrir foc al

Cafè del Teatre amb un concert que serviria
per presentar temes del seu darrer àlbum
Love will remain. Aquest divendres 15 de
març, també al Cafè del Teatre, serà el torn
de Jugsaw, un magnètica banda portuguesa
d’indie-folk, blues i country i que disposa de
la veu profunda i carregada de sentiment
del seu vocalista Joâo Rui. Dissabte el
festival arriba al seu clímax amb cinc
actuacions en un mateix concert, a partir
de les 8 del vespre al Cafè del Teatre. Ferran
Palau, Ocellot, Esperit!, Soledad Vélez i els
gironins Isaac Ulam i José Domingo.

Premis Mila de periodisme
per la igualtat de gènere

a periodista Neus Martí i el fotoperiodista
Mikel Arístregi han estat guardonats amb el
premi Mila, que concedeix la Paeria als
treballs periodístics a favor de la igualtat de
gènere, pel reportatge La guerra en femení,
publicat al diari Segre. En categoria
audiovisual, ha guanyat Dones admirables,
d’Aurora Anton, emès a la Xarxa de
Televisions Locals. En mitjans digitals, el
premi ha estat per a La suave batalla del
velo, d’Ana Torres, publicat a la revista
online Fronterad.
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Robin Williamson tenia la missió d’obrir ahir
la setmana més intensa del festival. MUD 2013




