
 

“Taxi Driver”, la síndrome 
de la soledat urbana! 

 
Escriptor d'històries de redem-
pció i violència extremes, Paul 
Schrader -l’autor del guió- expli-
ca sovint com va concebre Taxi 
Driver. En un estat maniacode-
pressiu, provocat pels seus pro-
blemes sentimentals amb la seva 
exdona i amb una altra relació 
recent, Schrader s'havia llançat a 
un vagareig gairebé suïcida pels 
carrers de Los Angeles. Durant 
setmanes no va fer altra cosa que 
beure, conduir i caminar, transi-
tant pels barris més sòrdids de la 
capital californiana sense menjar 
res o gairebé res. Finalment va 
haver de ser hospitalitzat, ja que 
una úlcera el va deixar fora de 
combat. Va ser l'abrupta conclu-
sió d'una carrera cap a la mort, 
que expiaria del seu interior   
escrivint la història de Travis 
Bickle, un any després. Segons 
les seves pròpies paraules, volia 
expressar "la síndrome absoluta 
de la soledat urbana". I va escriu-
re el guió amb gran rapidesa 
(com, per cert, és habitual en ell) 
perquè sentia la imperiosa neces-
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Taxi driver   

El film parla de la vida de  Travis 
Bickle, un excombatent de la 
guerra del Vietnam, solitari i 
mentalment inestable, que tre-
balla de taxista al Nova York 
dels anys 70. Viu pendent d’una 
atractiva dona rossa que treballa 
com a voluntària en una campa-
nya política. Però el que real-
ment obsessiona a Travis és 
comprovar com la violència, la 
sordidesa i la desolació dominen 
la ciutat.  

sitat de fer-ho.  
S'iniciava així la creació d'un dels 
films més mítics dels anys setan-
ta, que en un principi havia de 
ser interpretat per Jeff Bridges, 
però que una vegada va caure en 
mans de Scorsese semblava ine-
vitable que Robert De Niro, que 
acabava d'alçar-se amb l'Oscar al 
millor actor de repartiment per 
El padrí, part II (1974) encarnés 
el pertorbat taxista novaiorquès. 
El rodatge va tenir lloc durant 
una brutal onada de calor a Nova 
York, rodatge al qual va arribar 
De Niro dues setmanes després 
d'acabar Novecento (Bernardo 
Bertolucci, 1976). El taxi que  
tantes seqüències condueix    
Travis va ser gairebé desballestat 
per obtenir algunes impressio-
nants preses des del seu interior. 
Qualsevol cosa era possible per 
aconseguir fer un film que,    
Scorsese estava segur, anava a 
ser una fita en la seva carrera, 
com finalment va ser. Encara que 
també sabia que no tindria tant 
èxit comercial com esperaven els 
seus inversors.  
Scorsese filma amb una posada 
en escena sensacional, serena 
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però molt tensa, compassiva  
però salvatge. Ajudat en tasques 
de cambra per l'operador Micha-
el Chapman, Scorsese arriba a la 
perfecció tècnica absoluta en la 
planificació, el muntatge  i el 
mestratge total en el ritme, el to i 
el punt de vista de la història. 
Nova York com una  ciutat inhòs-
pita, gèlida i plena de perills, que 
a través del punt de vista (cada 
vegada més dement) de Travis, 
es converteix en un infern que 
ell, àngel exterminador, ha de 
purgar. I encara que Scorsese 
comprèn en part el seu protago-
nista, sota cap concepte compar-
teix la seva visió del món. És a 
dir, ens convida a seguir aquest 
taxista, però ens deixa ben clar 
que no s'identifica amb ell, al 
contrari del que han volgut veure 
alguns crítics. En cap moment, 
excepte en els plànols fantasma-
gòrics de les llums de la ciutat, 
obtenim plànols subjectius, que 
imitin la mirada del personatge 
central. Acabem   sospitant que 
la seva extrema alteritat és la raó 
fonamental per la qual el curiós 
impenitent de Scorsese ens narra 
aquesta història.  
 
Un De Niro amb el paper de la 
seva vida. Ara que la seva carrera 
ha arribat a un sobtat, prematur i 
brutal ocàs, podem fer una    
ullada a la seva impressionant 
trajectòria i triar alguns dels seus 
millors papers. Entre ells, amb 
tota probabilitat, hi ha el de    
Travis Bickle. L'actor, fidel al seu 
cèlebre estil perfeccionista, va 

el taxista es transforma en una 
màquina de matar, perquè creu 
que és l'única manera de preser-
var la innocència que veu en Iris 
(una perfecta Jodie Foster de 
tretze anys d'edat), una prostitu-
ta a qui decideix salvar un cop 
s'adona que és el seu màxim ide-
al sexual, la sensual i elegant 
Betsy (Cybill Sheperd), ha que-
dat fora del seu abast…  
 
Estem davant d’una de  les     
millors pel·lícules de Scorsese, 
que va guanyar la Palma d'Or al    
Festival de Cannes de 1976 amb 
tots els mereixements i per    
aclamació. En una escalada    
professional i creativa que feia 
oblidar els seus complicats inicis, 
Scorsese es convertia, aquest 
any, en un director estrella, a 
l'altura dels seus més famosos 
companys de generació; prestigi 
que no l’ha abandonat fins al dia 
d'avui. Taxi Driver és una excep-
cional obra mestra pel seu extre-
mat risc i coherència estètica, 
perquè no busca solucions fàcils 
a la violència ni pretén entabanar 
l'espectador amb un salvatgisme 
preciosista i perquè en el seu ne-
gríssim cinisme s'endevina una 
compassiva percepció del dolor 
de la soledat. 
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passar dues setmanes conduint 
un taxi i, fins i tot, va entrar en 
contacte amb alguns veterans de 
Vietnam per desenvolupar      
alguns accents i expressions    
típiques d'aquests soldats. Per a 
la pel·lícula, duria a terme una de 
les seves més recordades trans-
formacions físiques. Primer, es 
va aprimar deu quilos i després 
els va guanyar en músculs. Final-
ment, es va rapar el cabell a     
l'estil Tomahawk. Era fonamen-
tal que De Niro es lliurés         
d'aquesta forma al seu personat-
ge, ja que Travis considera el seu 
cos com una arma de combat i 
com a expressió del seu propi 
canvi i sacrifici interior, al mateix 
temps.  
 
A molts va sorprendre que no 
s’emportés l'Oscar, que va anar a 
parar, pòstumament, a Peter 
Finch per Network, un món   
implecable. De Niro és, simple-
ment, Travis Bickle. I encara 
més, es converteix en ell, sense 
esforç aparent (encara que    
s'endevina un treball i un talent 
immensos al darrere). Amb el 
seu mateix cos, amb els seus  
silencis i amb les  seves inconne-
xes frases de diàleg, percebem de 
manera increïble com la demèn-
cia es va apoderant a poc a poc 
de Travis, fins a portar-lo a     
cometre actes de violència extre-
ma. El fet que les seves víctimes 
siguin pederastes o mafiosos fins 
i tot ens les veure fa com unes 
morts irrellevants. Amb determi-
nació suïcida (com un samurai), 


