
 
 

 La ruleta de la fortuna y la fantasía 
  偶然と想像 (Gūzen to sōzō)                              
  

La pel·lícula està dividida en 3 
històries d'uns 40 minuts de 
durada, un embolic amorós, un   
intent d'engany i una confu-
sió. Cada història comparteix 
estructura amb la resta, primer, 
Hamaguchi ens mostra 
una escena curta que  intro-
dueix el personatge principal 
(en els tres casos es tracta d'una  
dona), posteriorment, tindrem 
una llarga escena de conver-
sa on, amb diàlegs intel·ligents,      
es desenvoluparà la trama així     
com els personatges es despulla-
ran (metafòricament) davant 
dels seus interlocutors, després 
d'això, una última escena tan-
carà la trama i, carregada de 
simbolismes, ens resumirà la si-
tuació final i el canvi que han 
suposat a la protagonista els fets 
que hem vist. 
 
1 La ruleta de la fortuna i 
la fantasia: Màgia (o una 
mica menys reconfortant) 
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Al primer capítol coneixerem 
una actriu que, conversant amb 
la seva millor amiga en un cotxe, 
descobreix que aquesta ha co-
mençat a sortir amb la seva 
ex. Utilitzant llargs plans se-
qüència i una gran direcció d'ac-
tors, Hamaguchi aconsegueix 
explorar l'amor i la seva desapa-
rició amb el temps així com 
el creixement personal que es 
desprèn d'algunes decisions que 
escollim prendre. 
 
Al final de la història, la protago-
nista madura (amb dificultat) i 
s'adona que ha de girar full,        
ja que si segueix com sempre   
només aconseguirà allunyar la 
poca gent que li queda. Un      
plànol d'una ciutat en obres ens 
deixa veure com la protagonista 
encara té molta feina per fer,   
però alhora, la protagonista fa 
una fotografia als especta-
dors per fer-los reflexionar si 
ells són dignes de jutjar-la o, si al 
contrari, estem tots en una      
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reconstrucció constant per ser 
millors persones i trobar-nos 
nosaltres mateixos. 
 
2 La ruleta de la fortuna i 
la fantasia: Una porta 
oberta de bat a bat 
 
A la segona història coneixerem 
una dona l'amant de la qual la 
convenç per seduir un professor 
que acaba de guanyar un premi i 
que temps enrere li va fastiguejar 
la vida a ell. En aquesta ocasió, la 
llarga conversa es donarà entre 
la protagonista i el professor, 
tenint com a tema principal un 
capítol del llibre del professor 
amb explícites connotacions   
sexuals. 
 
És curiós com el professor expli-
ca que aquest capítol ha d'estar a 
la meitat del llibre per enganxar 
el lector i aconseguir que llegeixi 
l'obra al final, sobretot tenint en 
compte que l'escena de més con-
tingut eròtic de la pel·lícula es 
troba a la meitat de aquesta quan 
la protagonista d'aquesta segona 
història llegeix enlaire el          
capítol del professor, aconse-
guint Hamaguchi un factor  
metanarratiu que ens explica 
la seva obra i que busca avançar-
se a certes crítiques que podrien 
catalogar aquest segon capítol de 
morbós. 
 
També m'agradaria destacar 
com, la porta que dóna títol al 

capítol i que el professor sempre 
manté oberta com a signe de 
protecció davant de qualsevol 
possible acusació, canvia el seu 
significat al final de la conversa 
convertint-se en just el contrari, 
el professor s'ha desprotegit i ha 
quedat obert a allò que pugui 
venir en un futur. 
 
La història s'acaba quan 5 anys 
després la protagonista es troba 
amb el seu antic amant que ara 
està promès. Tot i que sembla 
que ara és ell qui té una bona 
vida i ella qui ha caigut al més 
baix (es va divorciar després de 
filtrar per un error la conversa 
que va mantenir amb el profes-
sor), ella decideix besar-lo per 
demostrar-li que malgrat no es-
tar a una bona situació, ella és 
ara lliure i s'ha acceptat tal 
com és , mentre que ell s'allu-
nya cada cop més en un bus que 
no condueix a un destí que pot-
ser no vol. 
 

3 La ruleta de la fortuna i 
la fantasia: Un cop més 
 
A la darrera història coneixem 
una dona que, després d'assistir 
a una reunió d'antics alumne 
creu creuar-se amb una antiga 
companya que va ser el seu pri-
mer amor. Alhora, l'altra dona 
confon la protagonista amb una 
antiga companya amb qui tocava 
el piano a d'institut. Ja a casa de 
l'altra dona descobreixen la con-

fusió, però decideixen continuar 
conversant per poder obrir-se i 
ajudar-se mútuament a deixar el 
passat enrere. 
 
Aquesta ha estat la història que 
menys he gaudit, potser perquè 
encara que les converses eren 
interessants no aconseguien 
semblar-me realistes, en lloc de 
sentir-se com una conversa real 
s'assemblaven més a diàlegs fic-
ticis que cadascuna podia tenir 
amb si mateixa, a més d'això, hi 
ha moment en què les actuacions 
m'han semblat una mica força-
des, però, aquest capítol amb 
prou feines baixa el nivell de la 
pel·lícula i dóna una bonica vista 
sobre les noves amistats i la 
necessitat de girar full per 
poder seguir avançant similar a 
com vam poder veure a la resta 
d'històries. 
 
En resum 
 
La ruleta de la fortuna i la fanta-
sia és una gran pel·lícula que m'-
ha fet reflexionar tant com gau-
dir dels seus intel·ligents i inte-
ressants diàlegs. Una cinta que 
sens dubte es troba entre el mi-
llor que he vist aquest any i 
que té molt de suc per esprémer.  
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