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La tristesa filmada amb 
tendresa 

VORTEX 

França, 2021 
Direcció: Gaspar 

Noé 

Intèrprets: Dario Argento, 

Françoise Lebrun, Alex 

Lutz 

Durada: 142 min 

Gènere: drama 

Idioma: francès 

Data d'estrena: 29/07/2022 

 
 

 
 

El cineasta Gaspar Noé té la qualitat de fascinar i 
irritar alhora. Irreversible podia crear gran malestar 
per la seva aparent manca de consciència ètica en 
benefici dels excessos. Els efectes estroboscòpics de 
Lux Aeterna podien provocar autèntiques alteracions 
perceptives a l'espectador i les coreografies de 
Climax podien provocar un fort malestar pel seu 
caràcter desordenat de l'aposta. Tot i que Noé juga 
amb els límits de l'ètica i amb la incorrecció, és 
innegable que a les seves pel·lícules hi ha un creador 
de fórmules visuals que no ha parat d'investigar, amb 
resultats més que curiosos. Tot i això, qualsevol 
espectador admirador de les sortides de to de Gaspar 
Noé pot sentir-se desconcertat davant d'una pel·lícula 
com Vortex, on sembla que ens trobem davant d'una 
versió postmoderna d'Amour de Michael Haneke. 
Gaspar Noé sembla abandonar el seu costat 
provocador per a convertir-se en un home sensible 
preocupat per atrapar la vellesa i reflexionar sobre 
què implica assumir la mort. Al llarg de dues hores i 
mitja, Noé segueix el deteriorament físic dels dos 
intèrprets principals pels passadissos del seu pis, pels 
cantons de les habitacions, centrant-se en els petits 
gestos de la intimitat. Filma allò que queda de vida en 
polivisió. La pantalla està dividida en dues parts, i 
atrapa els moviments dels personatges a partir de 
llarguíssims plans seqüència, amb un rebuig força 
explícit de les el·lipsis. És com si Noé elaborés la seva 
imatge-temps, des de la simplicitat de les petites 
coses. El cineasta no abandona en cap moment el 
desig d'invenció formal, ni la radicalitat de la posada 
en escena. 
Vortex arrenca a partir de l'evocació d'una sèrie de 
reflexions sobre la por de la mort i acaba amb un 
enterrament, contemplem la presència d'una sèrie de 
fotografies que desperten memòries velles i sentim la 
desolació que implica l'existència d'un pis buit. 
Gaspar Noé construeix la narració a partir de dos 
mites del cinema. El vell protagonista està interpretat 
Dario Argento, que assumeix la funció d’un cinèfil de 
81 anys que vol escriure algun llibre sobre la relació 

que es pot establir entre el cinema i els somnis. En 
segon lloc, ens trobem amb la presència de Françoise 
Lebrun, la coprotagonista de La Maman i la Putain de 
Jean Eustache. Lebrun és una dona de 77 anys que 
pateix un principi d'Alzheimer i es mostra altament 
preocupada constantment per ordenar els papers i 
documents del pis on viuen. El còctel entre el “giallo” 
i el cinema post-“nouvelle vague” pot semblar 
explosiu, però la simbologia dels personatges ajuda a 
acceptar millor el to de la pel·lícula. La família es 
completa amb un fill atrapat a l'heroïna i un nét 
anomenat Kiki que quan vol pot resultar una mica 
irritant per l'espectador. 
El més sorprenent de Vortex és que Noé no exhibeix 
cap mostra de crueltat cap als personatges, sinó 
molta tendresa. La pel·lícula juga amb la monotonia, 
amb el cansament dels llargs plans seqüència de la 
quotidianitat, però té una sèrie de moments 
absolutament reveladors. Les primeres imatges ens 
situen davant d'un gran creador de formes mentre 
l'epíleg de la pel·lícula parteix d'un gest de revelació 
en què la malenconia esclata amb una força inusual. 
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