
 
 

  
    

És quan dormo que hi veig clar 
J. V. Foix 

 
Si el fa desprevingut, el primer    
viatge de l’espectador al cine del 
joveníssim director xinès Bi Gan pot 
tenir com a parada inicial la nit... de 
la confusió. I de poc li serviria equi-
par-se prèviament amb la lectura 
d’un resum argumental d’allò que 
veurà: tant en la seva primera 
pel·lícula, Kaili Blues (2015), com 
en el film que avui presentem al  
Cineclub de Sabadell -el títol origi-
nal del qual, en xinès, és «L’última 
nit a la Terra»-, Bi Gan ens endinsa 
en territoris audiovisuals que es-
capen a la possibilitat de ser reduïts 
a una explicació en quatre ratlles. 
 
El mateix Bi Gan, de fet, s’ocupa de 
proporcionar-nos un mapa amb la 
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informació més imprescindible ja en 
els primers minuts de metratge, 
mitjançant una veu en off del perso-
natge principal, que rememora i 
reflexiona interiorment sobre els 
fets passats de la seva vida, i que 
emmarcaran la pel·lícula. De segui-
da, però, se’ns avisa: el protagonista 
no recorda bé tot el que va passar,  
la seva mirada no deixa indemne 
allò que revisa; els personatges que 
l’havien acompanyat apareixeran i 
desapareixeran sense ser presentats 
convencionalment; i mancarà en 
l’espai i el temps de l’acció una    
continuïtat reconeixible. 
 
En aquesta tessitura, a mesura que 
els minuts passen i les escenes    
s’acumulen lentament les unes     
sobre les altres, és possible que   
l’espectador s’acabi qüestionant fins 
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i tot el propòsit mateix de la 
pel·lícula: què pretén Bi Gan? Que 
potser no hi ha res a comprendre, 
enllà de la sinopsi, en el lànguid  
garbuix de situacions i diàlegs de la 
pantalla? Res més lluny de la reali-
tat. En la meva opinió, que el sentit 
de Largo viaje hacia la noche -com 
per altra banda el d’una poesia- no 
pugui explicar-se en quatre ni en 
quinze ratlles no implica que sigui 
inútil buscar maneres de compren-
dre la forma particular com la histò-
ria es trena al llarg del metratge, al 
contrari; senzillament, per tal de    
fer peu s’ha de buscar un propòsit 
que difereix del que pot trobar-se   
en una obra amb un enfocament 
naturalista. 
 
En efecte, les formes i estructura 
narrativa de Largo viaje hacia la 
noche pretenen expressar de bones 
a primeres el caràcter insegur i frag-
mentari del record, que recrea cons-
tantment i inevitable allò que recor-
da i que, amb cada nou recordar, es 
transforma. Si la memòria cinèfila 
no ens falla, aquest és un intent, per 
altra banda, realitzat a bastament: 
per exemple, a El año pasado en 
Marienbad (1961), d’Alain Resnais; 
a El espejo (1975), d’Andrei Tarkov-
ski; o a Deseando amar (2000), de 
Wong Kar-Wai. Pel·lícules, totes 
elles, amb les quals aquesta guarda 
un parentiu. I, com en el melodrama 
del director de Hong-Kong, en 
aquest cas la immersió caòtica en els 
records, que s’introdueixen en el 
present com l’eco d’una melodia 
recurrent, té a veure amb l’obsessió 
central del protagonista vers un pre-
tèrit i inconclús affaire amorós que 
no ha pogut integrar i superar mal-
grat el pas del temps. Aquí, podríem 
citar un parell de línies de diàleg 
diàfanes en aquest sentit: «viure en 
el passat sí que fa por». I: «cada cop 

que estic a punt d’oblidar-la, torno a 
somiar amb ella». 
 
És en aquesta referència al somni, 
no obstant, que la direcció en la que 
Largo viaje hacia la noche condueix 
l’espectador sembla fer encara un 
tomb que s’aproxima més aviat al 
d’una altra pel·lícula projectada an-
teriorment al Cineclub: A Land 
Imagined (2018), del també jove 
director sinecures Yeo Siew Hua. 
Podem veure expressada aquesta 
nova orientació en una altra línia de 
diàleg: «creia que aquell era el final 
de la història, però resulta que    
només era el principi». Si en les 
pel·lícules mencionades més amunt 
el punt d’arribada era la relació    
entre la realitat i el record, aquí això 
només és el punt de partida per a 
examinar la relació entre la vigília i 
el somni i, en concret, la seva       
mediació i permeabilitat, que Bi Gan 
coneix personalment degut a la seva 
paràlisi del son, una condició mèdi-
ca que li provoca que, de vegades, es 
desperti d’un malson i, durant uns 
minuts, transiti en la seva conscièn-
cia en un estat ambigu, liminar,  
entre dos mons. 
 
En la ficció com en la realitat, en la 
forma com en el contingut, el reco-
neixement d’aquest espai permet 
desvelar i explorar tota una nova 
dimensió de significat, que deixa la 
matèria dels records a la consistèn-
cia dura, feixuga i xata de la 
«pedra». És en aquest àmbit, el    
dels camins oblics i imprevistos     
del somni, -que Bi Gan connecta 
explícitament tant amb la poesia, en 
especial a Kaili Blues, com amb el 
cine-, que hem d’entendre dues 
qüestions de la pel·lícula. Primer, la 
repetició  de diversos motius, que, 
després de fer aparició un cop, re-
tornen després, amb estranya fami-

liaritat, en un altre lloc o sota un 
altre aspecte, just com ocorre de 
vegades quan somiem. I, segon, el 
llarguíssim i magistral travelling 
que ocupa tota la segona part de la 
pel·lícula: a través del continu tem-
poral i espacial del pla seqüència, el 
protagonista supera les escissions 
closes en sí mateixes del seu previ 
rumiar rememorant i -amb l’ajuda 
d’un fantasma bo, d’un petit mino-
taure juganer però inofensiu- troba 
la sortida del que podria considerar-
se el seu laberint personal, allibe-
rant-se així existencialment. 
 
En l’acabament del film, el temps, 
unitat d’allò permanent i allò transi-
tori, es fon finalment en un últim 
símbol de gran bellesa. Arribat a 
destí, quan només resta l’espai buit i 
negre a la pantalla, és possible que 
algun espectador que imaginés un 
altre tipus de recorregut, més sòlid i 
segur, potser més mecànic, es senti 
frustrat i amb les mans buides.    
Espero que d’altres, emocionats  
perquè aquella lenta languidesa   
s’hagi esfumat en el que ja sembla 
un tancar i obrir d’ulls, hagin extret 
en canvi un aprenentatge d’aquesta 
aventura; una altra llum per a consi-
derar la seva pròpia relació amb els 
temes i aspectes tractats en la 
pel·lícula. I que quedin delitosos de 
tornar-se a submergir aviat en la nit 
cinematogràfica, de descobrir les 
riqueses que esperen en els nous 
camins que la raó del cinema, com 
la de la poesia, com la dels somnis, 
com la de l’amor, pot obrir; raó que 
de vegades, miraculosament, ens 
permet viure com si flotéssim en 
l’aire, com si el món es posés a girar 
al nostre voltant, ebris i folls d’una 
dolça metzina. 

Gerard Marín 
Cineclub Sabadell 

 


