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A banda de l’impacte causat per Titane (guanyadora 
de la Palma d’Or) i de la divisió d’opinions pel que 
fa a la incursió en el musical que fa Leos Carax 
amb Anette, la pel·lícula que, m’atreveixo a dir 
que sense cap mena de dubte, va provocar una 
emoció més profunda al darrer festival de Canes 
és Drive my car, la consagració del director japonès 
Ryusuke Hamaguchi, que tot just uns mesos 
abans havia presentat a la Berlinale una altra obra 
extraordinària, La ruleta de la fortuna y la fantasia, i 
que els espectadors del cinema Truffaut ja han tingut 
l’ocasió de gaudir. L’emoció profunda té a veure amb 
la naturalesa pausada de Drive my Car: hi transcorre 
com un cabdal soterrat fins que al final, emergeix 
poderosament sense cap subratllat dramàtic. Ho 
fa a la manera pròpia de Hamaguchi, cineasta 
subtil i contingut a través d’un naturalisme en què, 
tanmateix, hi palpita el misteri; però la seva tonalitat 
fa que pugui fer pensar en la de Yasujiro Ozu (com en 
el seu cas, sembla que no passi res en els seus films 
fins que, de cop, arriba l’emoció) i de Mikio Naruse, 
ni que sigui per buscar referents dins de la tradició 
del cinema japonès. Hamaguchi, però, ha dit que 
les pel·lícules del gran John Casavettes són les que 
més van trasbalsar-lo i influir-lo per voler-se convertir 
en cineasta. Tal cosa podria estranyar, encara que 
relativament, en considerar que les friccions entre els 
personatges apareixen de manera més brusca, i fins 
violenta, en el cinema descarnat de Casavettes. Però, 
com en el cas del director de Opening Night, hi ha un 
ascendent teatral (amb situacions que poden comptar 
amb la improvisació dels actors) relacionat amb la 
seva mateixa pràctica com a professor i director en 
tallers d’art dramàtic. Una de les seves pel·lícules 
anteriors, Happy Hour (2015), narra en cinc hores de 
durada la relació entre quatre amigues encarnades 
per unes actrius no professionals descobertes en un 

Txéhkov sempre ajuda a viure i a vegades a fer gran cinema

taller d’improvisació teatral que Hamaguchi va 
dirigir en un centre de la ciutat de Kobe. A partir 
del divorci d’una de les quatre amigues, repensen 
la seva vida, tan sotmesa a una estructura 
patriarcal com acomodada a la rutina: quina 
fluïdesa narrativa, entre la dilatació dels moments 
i les el·lipsis, quina complexitat en el tractament 
de les experiències i relacions humanes, quina 
finesa en crear la tensió entre les coses que es 
diuen i les que es callen, les que es fan i les 
que es desitgen; quin us dels diàlegs que, de la 
lleugeresa i fins la banalitat quotidiana, de cop 
es fan transcendents com si res. Aquestes virtuts 
defineixen el cinema de Hamaguchi i es sublimen 
a Drive my car.
Basada en el relat curt homònim de Haruki 
Murakami inclòs al llibre Homes sense dones, 
Drive my car gira a l’entorn d’Oncle Vània i, 
concretament, dels assaigs d’un muntatge en 
diferents llengües de l’obra de Txékhov que un 
centre de Hiroshima encarrega al protagonista, 
Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima), un actor i 
director teatral que assumeix el projecte un temps 
després de la mort sobtada de la seva esposa 
(Oto/Reike Kirishima). El film, de fet, comença 
mostrant-nos la parella, de la qual sabrem que 
està marcada per la mort vint anys enrere de 
la seva única filla a causa d’una malaltia. Oto 
és una guionista de televisió que imagina les 
seves històries mentre fa sexe, que no només 
pràctica amb el marit, qui sembla acceptar-ho 
amb el convenciment que ella l’estima. Un cop 
Yusuke troba morta Oto morta a causa d’un 
accident vascular, es fa una el·lipsi i, uns dos 
anys després, el retrobem escoltant diàlegs de 
L’Oncle Vània a través de la veu enregistrada 
de la difunta. Ho fa dins del seu cotxe mentre 
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prepara el nou muntatge de l’obra d’Anton Txékhov 
i, fent les rèpliques el personatge de Vània, dialogant 
amb la veu d’un fantasma.
Com anuncia el títol, un cotxe (un Saab 900 amb 
uns quants anys a sobre que Hamaguchi ha canviat 
de color: groc al conte de Murakami, és vermell en 
el film) adquireix una presència notable i, a través 
seu, una conductora (Misaki/Toko Miura, una jove 
de poques paraules) assignada a Yusuke perquè els 
organitzadors del muntatge teatral ho posen com a 
condició exigits per la companyia d’assegurances: un 
altre director, cansat després dels assaigs, va patir 
un accident mortal conduint el seu cotxe. A partir 
d’aquí, el film transcorre fonamentalment en dos 
espais. D’una banda, la sala dels assaigs en què els 
actors s’emmirallen o reconeixen l’alteritat en una 
obra que, com és propi de Thékhov, ens parla dels 
desitjos i de les decepcions de la vida; de l’amor com 
un anhel frustrat en la manca de correspondència 
o la impossibilitat de viure’l; del sentiment que els 
humans ens hem perdut trencant els vincles amb 
la naturalesa que destruïm; de la compassió i a la 
vegada la insensibilitat davant del dolor aliè. L’altre 
espai és el cotxe, en el qual, ressonant-hi sempre 
la veu d’Oto, la conductora i l’home de teatre aniran 
establint una relació de confiança i confidència a 
través de la qual no només ell parla de la seva pèrdua, 
sinó que ella també és capaç de fer-ho sobre les 
pròpies, originades en un accident que pràcticament 
l’ha deixat sense família.
És així que Drive my Car és un film sobre el dolor de 
la pèrdua i la sanació a través de la paraula (de qui la 
diu i de qui l’escolta, cosa que té la seva equivalència 
en l’experiència teatral que, com és el cas, el cinema 
a vegades recull) i sobre la relació entre els morts i 
els vius. Res aliè a Hamaguchi, del qual s’ha de tenir 
present que, junt amb Kou Sakai, va dirigir entre el 
2012 i el 2013 una trilogia documental (The sound of 
Waves, Story Tellers i les dues parts de Voices fom 
the Waves) que recull el testimoni dels supervivents 
del terratrèmol i el tsunami que, en destruir la central 
nuclear de Fukushima, va devastar fa deu anys la 
regió de Tohoku, al nord-est de la illa de Honshu. 
També abordada per Nobuhiro Suwa a El telèfon del 
vent, una ferida vivíssima en la societat japonesa, 
que s’afegeix a la d’altres terratrèmols encara recents 
(com ara el que, l’any 1995, va arrasar Kobe, ciutat 
situada al sud de la mateixa illa de Honshu) sense 
oblidar la memòria traumàtica de la bomba atòmica 
que fa que Hiroshima sigui un lloc on la humanitat 
vulgui recuperar la fe perduda en ella mateixa. No 
deu ser per res que el muntatge multilingüe de L’oncle 
Vània tingui lloc a Hiroshima. Tan respectuosa amb 
els seus personatges, sensible al seu dolor sense 
estridències, com amb els seus espectadors, les 
tres hores de durada de Drive my Car culminen 

amb una escena en què una actriu muda expressa 
a través del llenguatge de signes el diàleg final amb 
el qual Sonia (“Que hem de fer? Cal viure”)  intenta 
consolar Vània: “No has conegut cap goig a la vida, 
però espera, oncle Vània, espera....”. L’emoció que 
pot deparar aquest moment és difícilment transferible 
i és així que cadascú la rep en la intimitat a la qual 
convida aquesta pel·lícula memorable.
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