
CULTURES

Regió7   DISSABTE, 19 DE DESEMBRE DEL 2020 | 39

CINEMAQUINTO

PER MANUEL QUINTO 

n Els anys cinquanta van ser 
l’època daurada del western 
americà, amb l’eclosió dels nous 
directors del gènere com John 
Sturges, Boetticher, Mann i Al-
drich, al costat dels mestres com 
Walsh, Ford i Hawks i les obres 
assenyalades de Wyler i Stevens. 
En aquella dècada, alguns wes-
terns destacats van introduir 
cançons en els títols de crèdit, 
que en algunes ocasions s’ana-
ven repetint durant el metratge, 
a vegades amb clares reminis-
cències del country, altres  amb 
la intenció de marcar el ritme de 
la cavalcada o emmarcar l’espec-
tador  en els grans espais oberts 
d’un paisatge èpic. 

Sol davant del perill, de Fred 
Zinemann (1952), conté l’osca-
ritzada cançó Do not forsake, oh 
my darling, de Dimitri Tiomkin i 
Ned Washington, que intensifi-
ca determinats moments de l’an-
goixa del xèrif quan veu que pas-
sa el temps i ningú, ni tan sols la 
seva dona quàquera, l’ajuda en 
el seu immediat enfrontament 
amb els enemics. La cançó és un 
plany que Will Kane dirigeix a la 
rossa Amy, suplicant-li que no 
l’abandoni, ara que ha de com-
plir el seu deure i no pot flaque-
jar.  

    Duel de titans, de John Stur-
ges (1957), acull el tema princi-
pal Gunfight at the O.K. Corral, 
també de Tiomkin i Washington, 
cantat pel gran especialista 
Frankie Laine.  Una de les estro-
fes més significatives és la que re-
corda els morts enterrats a Boot 
Hill, el cementiri de Tombstone, 
el poble que va veure l’acara-
ment dels Earp (Wyatt va ser 
Burt Lancaster)  i Doc Holliday 
(Kirk Douglas) contra els Clan-

ton i els McLaury, el 26 d’octubre 
del 1881. 

  El tren de les 3.10 de Delmer 
Daves (1957) és un dels meus 
westerns preferits, per damunt 
del sorollós remake que en va fer 
James Mangold el 2007. Sobre 
un relat d’Elmore Leonard, 
aquesta història d’un ramader 
empobrit per la sequera, que ac-
cepta custodiar un bandit fins a 
l’estació de Contention (Arizo-
na), admet el contrapunt de la 
cançó de Ned Washington i 
George Duning, també cantada 
per en Frankie Laine, especial-
ment colpidora en la tensió dels 
moments finals a l’hotel entre 
Glenn Ford i Van Heflin.  

 Rio Bravo, de Howard Hawks 
(1959), és un dels gran clàssics de 
glorificació optimista de la figu-
ra del xèrif, en aquest cas un John 
Wayne entestat a treure del pou 
de l’alcoholisme el seu amic 
Dean Martin. 

La tonada My Rifle, my Pony 
and Me, de Tiomkin i Washing-
ton, la canten Dino i Ricky Nel-
son, acompanyats de l’harmòni-
ca de Walter Brenann, com a 
contrapunt al so de la Degüello 
que els fa arribar el tot-   poderós 
Burdette. Tiomkin i Hawks ja 
l’havien fet servir a Red River. 

L’arbre del penjat, de Delmer 
Daves (1959), fou el darrer  wes-
tern d’un Gary Cooper que s’aca-
bava de fer un lifting i ja anava 
una mica feixuc. Al seu costat, 
l’austríaca d’ulls bellíssims i 
somriure obert Maria Schell.  

La cançó de Mack David i Jer-
ry Livingston, cantada per Marty 
Robbins, emociona en el  desen-
llaç amb l’Elizabeth salvant Doc 
de la forca a canvi de grapats    
d’or.

«Western Songs»
n ’L’arquitecte i urbanista Jordi Lu-
devid, que va presidir la delegació 
Bages-Berguedà del  Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya (COAC), 
presentarà dilluns (11 h) a l’Ajunta-
ment de Manresa l’assaig Una ciu-
dad de profesiones, el primer que 
analitza en profunditat l’evolució de 
les professions al llarg de la història, 
i el paper real o possible que tenen 
avui, en el context urbà. Amb un en-
focament positiu i constructiu, Lu-
devid fa èmfasi en la necessitat de 
recuperar la històrica relació ciu-
tats-professions, així com també els 
oblidats valors professionals, com 
un binomi essencial d’una societat 
i una ciutadania noves. Per poder 
seguir l’acte caldrà connectar-se al 
canal de youtube del COAC, que ho 
retransmetrà en directe. 

El llibre identifica els processos 
de «desprofessionalització» que es 
viuen actualment i de forma global: 
la precarització laboral, la híper re-
gulació burocratitzada i una inade-

quada educació. La presentació de 
dilluns es planteja com  una conver-
sa breu entre l’autor i els següents 
convidats: Marc Aloy, arquitecte, al-
calde de Manresa; Assumpció Puig, 
arquitecta, degana del Col·legi d’Ar-

quitectes de Catalunya (COAC); Jo-
sefina Cambra, biòloga, presidenta 
del Consell Estatal de doctors i lli-
cenciats en Filosofia i Lletres i Cièn-
cies; Félix Solaguren, arquitecte, di-
rector de l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB);Arcadi Gual, metge, aca-
dèmic de la Reial Acadèmia de Me-
dicina (RAM), patró de la Fundació 
d’Educació Mèdica (FEM) i Ferran 
Mascarell, historiador, vicepresi-
dent tercer de la Diputació de Bar-
celona.  

Nascut a Barcelona el 1950, Jor-
di Ludevid ha estat consultor mu-
nicipal, assessor del Port de Barce-
lona i l’any 2000 va dirigir el projec-
te del Parc Patrimonial de la Sèquia 
de Manresa. Ha estat, entre d’altres,  
degà del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC) i president del 
Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España (CSCAE). El 
gener del 2018 va presidir el primer 
Congreso Nacional de Profesiones 
de España.

u L’arquitecte, que va presidir la delegació Bages-Berguedà del COAC, 
parlarà de l’assaig amb diferents ponents en una conversa a l’Ajuntament
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