
 
 

 Rizi (Days)  

Avui tenim l’oportunitat de veure 
Rizi (Days), la última pel·lícula de 
Tsai Ming-liang, un director recone-
gut i guardonat a nivell internacio-
nal, que en els darrers anys s’ha  
centrat sobretot en la seva faceta 
com a artista audiovisual, i que,  
desafortunadament, continua      
gaudint de molt poca difusió al    
nostre país. Amb aquest film       
continua fidel al seu reconeixible 
estil: cadència pausada i dilatació 
temporal a través de llargs plans 
amb càmera fixa; captació en una 
sola presa de les activitats quotidia-
nes i anodines; relat auster, despu-
llat i reduït al mínim possible;      
predomini dels silencis (de fet, ja 
se’ns avisa al principi d’aquesta obra 
que es prescindeix deliberadament 
dels subtítols); personatges aïllats i 
melancòlics...  
 
PRESÈNCIES 
Rizi mostra, en paral·lel, l’activitat 
diària de dos homes solitaris que 
finalment acaben tenint un breu 
encontre. Aquest no deixa de ser 
una freda transacció econòmica, 
però, alhora, és terapèutic i sanador 
per un dels dos. Com en la resta  
d’obres del cineasta, aquí tampoc     
s’aprofundeix en les causes ni les 
motivacions. El temps és rigorós 
present i els personatges es limiten 
a estar, sense mai arribar a ser, ja 
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que no se’ls atorga un recorregut 
vital, una història, i les incògnites 
predominen sobre les evidències. 
No es detallen, per exemple, els  
motius de les dolències físiques del 
personatge principal, encarnat, una 
vegada més, per Lee Kang-sheng, 
l’actor fetitxe de l’autor malaisi. Per 
tant, l’encadenament d’accions, la 
construcció d’un relat, no és la raó 
de ser de les seves pel·lícules. Tsai 
Ming-liang, de fet, mai parteix d’un 
guió definit sinó que comença a   
treballar amb algunes idees          
bàsiques i el va definint conforme 
avança la gravació, obert sempre a 
la improvisació. Podríem dir que el 
seu cinema és més fotogràfic, inclús 
pictòric, que no pas literari 
(narratiu). 
 
No és fins l’esmentat encontre quan 
Tsai insufla vida als dos personatges 
i els dota de més matisos. Però    
precisament, veient el distancia-
ment a l’hora de relacionar-se, el 
que provoca aquesta trobada és la 
constatació de que estem davant de 
l’excepció de la norma. És a dir,     
en mostrar dos personatges que s’a-
propen, en realitat s’evidencia el 
contrari, l’isolament imperant en les 
seves vides. De tota manera, aquesta 
solitud no és descrita com a quel-
com intrínsecament negatiu. Sembla 
que amb el pas dels anys, Tsai Ming-
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Kang viu sol en una casa gran. 

A través dels finestrals, mira 
cap als arbres sacsejats pel 

vent i la pluja. Sent un dolor 
estrany d'origen desconegut 
que amb prou feines pot supor-

tar i que afecta tot el cos. Non 
viu en un petit apartament a 
Bangkok on prepara plats tra-

dicionals del poble natal. Quan 
Kang es reuneix amb Non en 

una cambra d'hotel, tots dos 
homes comparteixen la seva 
soledat. 
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liang hagi guanyat en serenor i la 
seva mirada no sigui tan desespe-
rançada. Els personatges de Rizi 
continuen estancats però com a  
mínim dóna la impressió que hagin 
après a conviure amb aquesta     
apatia, acomodant-se i fins i tot   
trobant-hi certa pau. 
 
NARRACIÓ 
A nivell narratiu, tal i com explica 
Carlos Losilla a la revista Caimán de 
novembre de 2020 (nº 98 -149-), la 
dilatació dels plans i la demora en el 
relat tenen una raó de ser. Es tracta 
de crear una tensió per després, una 
vegada es produeix la trobada entre 
els personatges, relaxar-la. I per 
últim, en tot cas, mostrar-ne les 
conseqüències. Val a dir però, que 
en el cinema de Tsai l’espera és un 
valor per si mateix i no només el pas 
previ per arribar a la culminació del 
vincle narratiu. És a dir, la desacce-
leració del tempo en les seves 
pel·lícules suposa una resposta al 
ritme vertiginós de la modernitat i, 
en aquest sentit, una ferma aposta 
per la contemplació i l’observació 
del detall. 
 
En un film mut només el gest pot 
erigir-se com a motor narratiu. A 
Rizi son les mostres de dolor del 
protagonista el que fan que es posi 
en marxa el relat. De fet, aquesta 
afectació física parteix d’una dolèn-
cia real de l’actor i l’agressiu tracta-
ment al qual se sotmet és una grava-
ció en clau documental. Lee Kang-
sheng encarna un cos que pateix i 
desitja. Com veurem, en el mateix 
acte de buscar mitigar el dolor   
també hi ha implícit el de trobar 
plaer. 
 

ESPAIS 
L’any 2002, l’autor explicava en una 
entrevista publicada a la prestigiosa 
revista online Senses of Cinema que 
li agrada filmar en espais que      
estiguin clarament dividits de la  
resta del món i citava, com a     
exemple, habitacions d’hotel,       
ascensors o escales mecàniques. En 
aquest sentit, l’espai urbà és          
indistingible, podríem estar a      
Taipei, a Bangkok o a qualsevol altra 
gran ciutat asiàtica o mundial,          
i, seguint la terminologia de                
l ’antropòleg Marc Augé, diríem que 
està farcit de no-llocs (ubicacions de 
transitorietat, intercanviables, on 
l’ésser humà és anònim).  
 
El flux incessant de la urbs moderna 
es contraposa a la quietud dels    
éssers de Tsai, com si aquests, de 
manera natural, s’encaminessin a 
buscar un ritme més propi de      
l’entorn rural i tendissin a recollir-se 
en espais tranquils, encara que els hi 
siguin aliens. En aquesta direcció, el 
cineasta sovint opta per mostrar 
localitzacions impersonals o fins i 
tot fragmentar els espais de manera 
que no acabem d’ubicar-nos, tot 
desorientant la nostra mirada, que 
s’emparenta així amb la dels perso-
natges. Amb la mateixa finalitat, 
també és habitual l’ús de reflexes i 
miralls. Aquesta manca de concreció 
i estabilitat de les imatges aconse-
gueix conferir intranscendència a 
l’espai i revelar el desarrelament 
dels individus. 
 
MÚSICA 
A Pierrot le fou (Jean-Luc Godard, 
1965) hi ha un moment en què Jean
-Paul Belmondo, acariciant un lloro, 

amb la mar Mediterrània de fons, li 
pregunta a Anna Karina perquè està 
trista. Ella li respon: “Em parles 
amb paraules, i jo et miro amb     
sentiments”. Veient la seva trajectò-
ria, sembla que Tsai s’hagi apropiat 
d’aquesta idea per convertir-la en 
un dels elements vertebradors del 
seu estil. Però en el cas del seu dar-
rer film, més que les mirades, el 
transmissor dels sentiments és la 
música (diegètica, com no podia ser 
d’una altra manera en una obra    
seva, per tal de no trencar amb la 
realitat). A Rizi, doncs, en un       
moment clau del relat, hi té cabuda 
una caixeta de música que fa sonar 
la melodia de Candilejas (Limelight, 
1952), de Charles Chaplin. Així, Tsai 
Ming-liang, que sempre parla del 
present però sense perdre de vista el 
cinema del passat, troba en aquesta 
tonada del geni més gran del        
cinema mut la “verbalització” dels 
sentiments que no es poden         
comunicar amb paraules.  
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