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Western homerlc 

a historia. De Wichita Falls 
a San Antonio, USA, 1870. El 
apita sudista Jefferson Kyle 

Kidd acull una nena blanca que 
els kiowa havien segrestat temps 
ha, en tornar-la amb la família, 
viuran una autentica odissea ... 
Les formes. Que un cineasta bri
tanic, tot i que americanitzat, . 
com Paul Greengrass (Sutton, 65 
anys) s'atreveixi amb un western, 
ja és notícia. A més, que donat a 
filmar la nissaga 
Bourne, ara reci-

engrass arma un western hiper
moderno Ho fa enlla del crepus
ele i en~a la revisita ció de mites 
homerics com l'Ulisses errabund 
que, entre mil-i-una aventures, 
tornara a ítaca a destemps, pero. 
Un ineis: ¿es pot tornar d'on vas 
fugir per guerrejar? El 14-F ho 
comprovarem amb I'Jlla salvador. 
Tampoc no ho aconsegueix el ca
pita Kidd del western d'avui. Un 
western hel·lenic i victoria, entre 

Homer i Dickens. 
Ditaixo i posats a 

eli el seu estil, és 
una gran notícia. 
Així, i jugant amb 
el títol'Noticias 
del Gran Mun
do' (News of the 
World) recupe
ra el medieval 
taranna deis jo
glars rodamóns 
que, sense I'im
premta, ni el ci
nema, la radio, 
la televisió, ni in
ternet, informa
ven el personal 
illetrat tot entre-

'Noticias del 
Gran Mundo' 

regirar referents 
fílmics, wester
ns com 'Centau
ros del desierto' 
i 'Valor de ley' 
no estarien lIuny. 
En fi, Paul Gre
engrass prem te
eles adequades 
per deconstruir 
epifanies sublimi
nals: la tempesta 
de pols i uns fan
tasmals kiowes, 
i el cepat (for~a 
cre'lble) TOfT) 

Director: Paul 
Greengrass. 
Interprets: 

Tom Hanks, 
Helena Zengel, 
Neil Sandilans, 

Chukwadi Iwuji, 
Alan Grix. USA, 

2020.118'. 
Screenbox 

Lleida. ' 

tenint-Io a I'hora 
de sopar. Com ara. Greengrass 
adapta la novel·la homonima de 
la Paulette Jiles sobre I'arid pano
rama sociopolític deis USA, im
mediatament després de la fra
tricida guerra civil (1861-1865). 
Sense apartar-se ni un mil·límetre 
de les convencions del genere, 
és a dir, genets, cavalls, poblats, 
saloons, cementiris íntims, in
dis anonims, ianquis prepotents, 
cavallerescos sudistes, pistolers 
maselistes i estepes de seca, Gre-

Hanks tot perse
guint el passat en 

la personeta de la Johanna, orfe
na lIigada al tate m familiar. 
El fons. Qui ajuda, s'ajuda. 
La imatge. El capita Kidd diposi
tant la seva alian~a en el vell ce
mentiri. 
La frase. liMe gustan sus histo
rias", sosté el jove John havent 
salvat al capita. Hi ha bones his
tories i promeses electorals, no? 
La recoma nació. Addictes als 
westerns de tata la vida, aixo sí, 
amb ganes d'actualitzar-Ios. 
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