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No, La ballena no va d’obesitat. Cert que la protagonitza 
un home enorme, afectat per una obesitat mòrbida, però 
el film va més enllà per embarcar l’espectador a un viatge 
emocionalment intens, comandat per aquesta ferralla 
humana (a nivell emocional, no només física) que sabem 
té els dies comptats. La pel·lícula és l’adaptació de l’obra 
homònima de Samuel D. Hunter, un relat melodramàtic a 
la línia d’aquells que tant sovintegen a la dramatúrgia nord-
americana (ens venen al cap Agost o Un tramvia anomenat 
desig) que, en format cambra, narra la colpidora tragèdia 
i el procés de redempció d’un personatge crepuscular que 
fa anys conviu amb el dolor. Que sigui Darren Aronofsky 
qui la dirigeixi no ens resulta estrany, venint de l’autor de 
pel·lícules centrades en aquesta temàtica, i encara que 
no està a l’altura de les seves millors obres (El lluitador, 
Rèquiem per un somni i Black Swan) sí que aconsegueix 
fer arribar a bon port un carregament que podríem qualificar 
de matèria perillosa, sempre movent-se en aquell llindar 
entre el melodrama que treu a la llum temes punyents i la 
pornografia sentimental.
D’això en té també responsabilitat Brendan Fraser, el seu 
protagonista, immens a l’hora d’equilibrar el fàstic que 
provoca i la tendresa que desprèn.  Tampoc és que sigui 
ben bé la pel·lícula d’un únic personatge, però és cert que 
el pes dramàtic recau en ell. Parlem de Charlie, aquest 
home (auto) reclòs a casa en un exili interior incapaç fins i 
tot de connectar la càmera de l’ordinador quan dona classes 
d’escriptura en línia als seus alumnes. Fa fàstic, com dèiem, 
i bé que ho sap; el seu afany d’autodestrucció l’aboca a un 
autoodi irracional. Però com tot sovint passa, res és com 
aparenta i rere aquest monstre cetaci hi ha una gran ànima, 
una persona tendra, educada i enormement sensible. Com 
tothom, també marcat per les contradiccions que tots patim, 
ell obsessionat com anirem descobrint per donar un bon 
futur a la filla que va abandonar quan tan sols tenia vuit 
anys i que reapareixerà en el crepuscle de la seva vida.
És aquí on Aronofsky decideix jugar constantment a mostrar 
aquests aspectes contradictoris del personatge: per una 
banda, desagradable i difícil de digerir quan en l’ensenya 
menjant compulsivament, inflant-se de greix i begudes 
carbòniques, masturbant-se o suant com un porc; per l’altra, 
molt més subtil, quan filma la tendresa que brilla a través 
dels ulls de blau celestial,  una mirada melancòlica que 
s’escapa del cos que el té empresonat per revelar un dolor 
i una tristor que no pot amagar.
De fet, els personatges secundaris que el volten, que 

Rèquiem d'una ànima trencada

entren i surten d’escena en aquest espai reduït i tan 
claustrofòbic que dona per a tant, també mostren un dolor i 
unes contradiccions similars. Sense anar més lluny l’amiga 
infermera que el cuida (Hong Chau, també nominada a 
l’Oscar com Brendan Fraser), marcada per la mort del 
seu germà (que era la parella de Charlie) però que alhora 
contribueix a agreujar la seva malaltia preparant-li uns 
entrepans que serien més adequats per a un regiment de 
criatures famèliques. O què dir de la seva filla Ellie (Sadie 
Sink) a qui tant estima, ambigua i a estones inquietant, que 
intuïm, com ell, que rere aquella capa de rebel·lia, frustració 
i violència (serà ella l’Ahab d’aquesta història?) hi ha certa 
esperança i qui sap si lluminositat emocional.  
La feina d’Aronofsky és anar descobrint pas a pas totes 
les capes que amaguen els personatges, gràcies a un 
guió ben travat que es mou entre el punt descoratjador 
i esperançador. Cal destacar  el tram final, en especial 
l’escena protagonitzada per Brendan Fraser i Samantha 
Morton. I formalment, com posa en evidència aquests 
contrastos que subratlla, com l’obertura en negre i la fosa en 
blanc, quan s’obri finalment la porta de l’apartament obscur 
per deixar passar una alenada d’aire fresc i un contrallum 
enlluernador. Sap jugar bé amb els elements escènics i 
la   teatralitat, amb la casa com un personatge més, amb 
habitacions i objectes que tenen una empremta d’aquest 
passat feridor.
I és clar, com tractant-se d’un relat d’una balena es faci 
referència, constant i metafòrica de Moby Dick (massa i 
tot). Com diu el text que obsessiona al protagonista, que 
es fa recitar cada vegada que té un avís d’angina de pit i es 
pensa que ha de morir, una redacció juvenil que analitza el 
clàssic literari d’Herman Melville, que el que menys importa 
en realitat és la descripció de la balena blanca i les altres 
espècies de cetacis, són «pura distracció» d’un relat d’allò 
més profund, centrat a descriure alguns elements que 
conformen la complexitat de la nostra condició humana.
“Què no aconseguirà un home quan desitja una cosa!”, és 
una de les frases més reveladores de la novel·la. També 
en aquest film, sense necessitat de citar-la.
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