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Mil in the Sun el primer western modem?

uel in the Sun (que j o vaig
veure amb el titol castella
• Duelo al sol), és una de les
peblícules de King Vidor
-un realitzador texà que no
ho sembla gaire, de t e x à que més m'han impressionat, o hauria de dir emocionat?, de
la seva filmografia juntament, sens
dubte,amb OurDailyBreadque
podem traduir com El pa nostre de cada dia. H e de confessar, aixi i tot,
que no he estat un vidorià d'ulls
clucs o siguí, que no m'ha apassionat desmesuradament el seu concepte cinematografie, a pesar que li
reconec indiscutibles mèrits i gran
encerts i molt especialment pel que
fa a la seva manera de veure, interpretar i materialitzar el western - a
més de l'obra j a citada hi ha que recordar altres titols com Billy, the
Kid o també Man Withont a Star.
Però j o he elegit Duel al sol, realitzada el 1946 si no record malament, entre els deu westerns de la
meva - j a massa llarga i poc asserenada- vida.
I, per qué? No és tan sois, és ciar,
perqué els historiadors cinematografíes - a i , cree tan poc en ells
com en la fauna de catedràtics universitaris!- el consideren el primer
western modem, que sens dubte ho
és, ni tampoc - c o m afirma Ángel
Fernández-Santos- perqué en la
peblícula hi ha implícit «el desarrollo a veces brutal de la historia de Caín y Abel, en una alegoría de la guerra civil». No, res d'això va decidir
l'elecció del film, sino la capacitat
de Vidor per provocar l'espectador i que aquest, d'una manera més
o manco conscient, pugui elaborar
el propi anàlisi polític a partir de
les imatges, de les seqüéncies, deis
diàlegs i de les actituds deis personatges de ficció. Diria que Duel al
sol és un film ideologie, sense serho, naturalment, ni haver-ho provocai intencionadament el realitzador; vull dir que la càrrega ideològica de la peblícula és evident,
però en cap moment és el resultat
d'un esquema pamfietari del realitzador. Res he odiat tant, en
aquesta vida de misèries, com el
pamflet en les seves diferents pos-
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Per mi, a Duel al sol hi ha implicita la rebellia crttica contra elpoder. La relaciô
sentimental, sexual o fisica, tant mefa, entre els dos fills i el nou membre, que mai accepta
el vellpare, de la famûia (...), e's elfil conductor de la crttica al poder...

sibilitats estétiques: cinema, literatura, teatre...
Perô el vell i paralític MacCaules
(interprétât magistralment per Lionel Barrymore), patriarca prepotent,
defensor de la llei del més fort, així
com les relacions sempre crispades i
al límit de la violencia deis seus dos
fills ideolôgicament antagónics, interpretáis per Joseph Cotten i G r c gory Peck, ofereixen -gracies a l'hàbil plantejament expositiu de Vidoruna espléndida i alhora rigorosa crítica al poder. Sí, sí, al poder en general i al feudal en particular. Al poder que destrueix i aniquila, al poder que elimina les voluntats, al poder que esclavitza els individus i els
pobles. Per mi, a Duel al W h i ha implícita la rebeblia crítica contra el poder. La relació sentimental, sexual o
física, tant me fa, entre els dos fills
i el nou membre, que mai accepta el
vell pare, de la familia i al qual dona vida Jennifer Jones, és el fil conductor de la crítica al poder -sense
excloure la «sensualitat profunda» de
Vidor, com diu José Luis Guarnen
Duel al sol és aixô i moites més
coses, lôgicament. Es el tractament
rigorós deis personatges, és la extraordinaria forma en que Vidor - s e qüéncia per seqüéncia, escena per escena- interpreta i materialitza el seté
art, és la importancia de les tonalitats del color que remarquen el dramatisme d'una o altre situació, son
les magnifiques panoramiques del
paisatge i, fins i tot, una forta càrrega melodramática molt ben mesurada... I és, a fi de comptes, una irrebatible i profundament vidoriana visió del món del cinema i del western.
I per acabar (esper que els camarades en la utopia m'ho agraeixin) voldria reproduir, com a conclusió, un breu text del meu vell
amic i gran entés en questions cinematogràfiques, Francesc Llinàs:
«Mientras que en el cine tradicional
la ideología subyace bajo la anécdota
o el espectáculo, en Vidor pasa siempre a primer término, se hace evidente. Detrás de cada plano, la idea no
está agazapada,
sino
manifiesta».
Una síntesi exacta i rigorosa de King
Vidor. La subscric. •

