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CRITICA CINEMA

Un somni, una família (i 2)

I a història. En algun indret

I d. Dakota del Nord, USA,
bara, El malferit genet Bra-
dy torna a treballar a'mb ca-
valls salvatges, els ensinistra i

cavalca com sempre, fins que
les autoritats mèdiques el fre-
nen.
Les formes. Dèiem ahir, que
diria Unamuno, 'The Rider'té
una rara singularitat. Recapitu-
lo: western crepuscular, docu-
mental de ficció
o ficció docu-
mentada, melo-
drama de supe-

Brady, que es nega a deixar les
regnes del seu destí a imatge i

semblança de la figura paterna.
Un estimable rodeig metafòric
(valgui la redundància) a l'en-
torn de la família. Una institució
que encabrita: la lúcida Lilly que
es nega a posar-se els sosteni-
dors que li ha comprat el pare!
Tot aquest pandemò'nium líric i

analògic, la cineasta xinesa-ian-
qui ho,visualitza amb generosos

primers plans,
r plans de detall,
i o quan pertoca,
i plans generals al

! servei d'un wes-
¡ tern sec, peda-
j gògic (atenció a

i com Brady ensi-
¡ nistra el feréstec
r cavall Apol.lo),
; alhora que no
: evita el to fu-
: lletó. En defini-
: tiva: una gai're-

I bé (altra vegada
. el ditxós adver-

; bi) obra rodo-, na si no fos per
les trampes obli-

ració persônal.
Punt. Aquí i_Ara,

tot això que-
da curt. Resul-
ta que 'Ihe Ri-
der've a ser un
egregi i humil,
n ostà lgic'co m
indòmit poe-
ma líric soþre
la fràgil i corat-
josa naturalesa
humana. A més,
subiil, Chloé
Zhao afegbix

The Rider
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gotes de panteisme 'vintage',
allò de la comunió/confrontació
entre la Natura i l''Home, els Ca-
valls, els Núvolé, el Sol, la Lluna,
la vasta immensitat de la pra-
dera ila minúscula dimensió
d'un ranxo on conviuen un pa-
re vidu, un fill malferit, una fi-
lla autista i un cavall oblidat. Fi-
nalment emergeix l'altre'gran
subtema del film: la sacrosan-
ta família. De forma implosí-
va, dedins. Amb estricta picar-
dia; [a Zhao documentalista do-
sifica la'informació per acabar
centrant la lluita del rebel genet

qües d'un guió i d'una posada
en escena que ens abdquen a

un 'happy end'sobtat.
El fons. Peti qui peti, te'n guar-
daràs bé de renunciar.
La imatge. Brady ajudant el seu- amic paraplègic Lane Scott a

cavalcar damùnt una sella de
muntar autèntica.

, La frase. 'No renuncies a tus
sueños', que etziba Lane Scott
a Brady. Quan els somnis shca-
ben, s'acáþa la vida...futura.
La recomanació. Sia hores d'ara
vostè encara no ha vist aquest
genet descavalcat, ja tarda.


