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L'ATALANTE

FICHA TÉCNICA

L'Atalante. Francia,  1934.  B/N,  82  min.  Xénero:  Drama  romántico  | 
Dirección: Jean  Vigo  |  Guión: Jean  Guinée,  Jean  Vigo,  Albert  Riéra  | 
Produción: Jacques-Louis Nounez (Gaumont) |  Fotografía:  Boris  Kaufman, 
Louis  Berger |  Montaxe: Louis  Chavance  |  Música:  Maurice  Jabert | 
Intérpretes:  Jean Dasté (Jean), Dita Parlo (Juliette), Michel Simon (Jules), 
Gilles Margaritis (vendedor), Louis Lefèbvre (neno), Maurice Gilles (xefe)

SINOPSE
a

Jean e Juliette contraen matrimonio 
e emprenden a súa viaxe de vodas a 
bordo  de  L'Atalante,  unha  barcaza 
da cal Jean é capitán. Xunto co ma-
riñeiro Père Jules e un mozo de ca-
marote, a parella navega polas can-
les próximas ao Sena. A longa viaxe 
resulta aburrida para Juliette, quen 
devece por coñecer a Cidade da Luz. 
Finalmente,  Jean  cumpre  o  desexo 
da súa nova esposa e lévaa a París. 

NOTAS DA PELÍCULA

Orixe do proxecto
Tras rematar Cero en conduta, o pro-
dutor  Jacques-Louis  Nounez  quería 
volver traballar con Vigo nunha lon-
ga. Vigo suxeriu facer un filme car-
cerario  sobre  o  anarquista  Eugène 
Dieudonné, que se interpretaría a si 
mesmo. Pero cando censuraron Cero 
en conduta en Francia pola súa polé-
mica visión do sistema educativo, a 
Nounez  preocupáballe que ese pro-
xecto non tivese distribución. 

Consideraron  outras  ideas  ata  que 
Nounez lle pasou a Vigo o guión de 
L'Atalante, escrito por Jean Guinée. 
A comezos dos anos 30, os “habitan-
tes de barcazas” eran moi populares 
en Francia. Aínda que a Vigo non lle 
gustou,  decidiu  facer  a  película  se 
aportaba suxestións para a historia.

Nounez produciu o filme por un mi-
llón de francos e negociou con Gau-
mont a cesión de estudios e a distri-
bución. Vigo contratou a colaborado-
res  habituais  coma  Kaufman,  Jau-
bert,  Jourdain  e  Chavance,  e  con 
Albert Riéra reescribiu rapidamente 
o guión mentres procuraba localiza-
cións nos peiraos. Tamén atoparon e 
arrendaron o Louise  XVI,  a barcaza 
na que rodarían.

O elenco
Por  primeira  vez,  Vigo  traballaría 
con estrelas  coñecidas,  contratadas 
por Gaumont co seu visto e prace. 
Michel  Simon,  o  protagonista  de 
Boudu salvado das augas de Jean Re-
noir, aceptou o papel porque  simpa-
tizaba  co  polémico  Vigo  e  quería 
apoialo na súa difícil carreira.

Dita  Parlo  era  unha  actriz  menor 
que regresaba a Francia tras 6 anos 
en Alemaña. Jean Dasté foi a reve-
lación do filme, e tivo unha longa 
carreira.  Vigo  estaba  familiarizado 
coa inexperiencia ante a cámara de 
Louis Lefèbvre, e traballou esas ca-
racterísticas no seu personaxe.

A rodaxe e a estrea
A rodaxe,  prevista  para  verán  de 
1933, non comezou ata novembro. 
Durou 4 meses: a produción empe-
zouse cos exteriores e filmouse en 
orde  cronolóxica.  Vigo  insistía  en 
escenificar o que el quería aos ac-
tores e repetir as escenas ata que 
quedasen perfectas.

As  dúas  primeiras  semanas  en  ex-
teriores foron no río Oise e no porto 
de La Villette. O duro clima inver-
nal atrasou o plan de rodaxe e afec-
tou a saúde de Vigo. A pesar do frío, 
Vigo quixo filmar de noite para usar 
as luces artificiais da barcaza e das 
casas na canle. A rodaxe quedou su-
peditada ao tempo: cando facía bo, 
quedaban en exteriores; cando em-
peoraba, rodaban na réplica da bar-
caza do estudio Gaumont. Vigo dei-
xou os planos de transición para o 
final  da  rodaxe,  o  que  supuxo  un 
problema de continuidade cando o 
chan quedou cuberto de neve. Vigo 
decidiu filmar planos de ceo sobre a 
paisaxe para tentar solucionalo.

Para mediados de xaneiro, sobrepa-
sárase o orzamento e esgotárase o 
calendario.  Os  executivos  da  Gau-
mont culparon a Vigo, e obrigárono 
a  rematar  ás  présas  e  sen  cartos. 
Vigo veuse forzado a filmar en es-
tilo documental, como a escena na 
que Juliette pasa diante dunha cola 
de  obreiros  desempregados  reais. 
Aínda que non podía pagar actores 
ou exteriores, apañouse para rodar 
a escena do roubo a Juliette na es-
tación de Austerlitz en plena noite 
e cuns colegas facendo de extras.

Gaumont,  desconforme co resulta-
do, impuxo un recorte drástico da 
metraxe orixinal, pasando de 89 mi-
nutos  a  67.  Ademais,  a  música  de 
Jaubert  foi  substituída  por  unha 
canción popular francesa cuxo títu-

lo se usaría tamén para o filme: Le 
chaland qui passe. Vigo, enfermo de 
tuberculose,  non  puido  defender  a 
súa versión, e morreu pouco despois 
da estrea, con 29 anos. Unha mágoa 
que non vivise para ver como a súa 
obra comezou a redescubrirse e rei-
vindicarse a partir da Segunda Gue-
rra Mundial. A versión definitiva de 
L'Atalante foi  restaurada  e  remon-
tada en 1990 a  partir  dunha copia 
atopada nos arquivos da RAI. Cineas-
tas coma Truffaut, Kusturica, Carax, 
Bertolucci, Godard e Jarmusch cíta-
na como unha das súas películas fa-
voritas de todos os tempos.

Realismo poético
O filme inscríbese na corrente coñe-
cida como realismo poético, un mo-
vemento  impulsado  entre  1930  e 
1945  por  cineastas  franceses  inde-
pendentes como René Clair,  Renoir, 
Marcel  Carné,  Julien  Duvivier,  Jac-
ques Feyder ou o mesmo Vigo.

“Realismo poético” facía referencia, 
nos seus inicios, tanto aos temas tra-
tados  nas  películas  como  ao  modo 
de plasmalos, cuxa influencia se dei-
xaría sentir no filme noir americano. 
Esta corrente reflicte ante todo un 
estado de ánimo e unha maneira ín-
tima de contemplar a realidade e de 
reproducila:  espida,  sen  artificio, 
suscitando un fondo lirismo.

Obra de transición
L'Atalante presenta  unha  serie  de 
tomas innovadoras nas  que se con-
firma como unha obra de transición. 
Boa mostra son escenas culminantes 
coma o salto á canle de Jean, cun 
efecto  pantasmal  baixando  á  auga 
logrado mediante unha fermosa so-
breimpresión; ou a escena do soño 
orgásmico  en  camas  separadas,  a 
través dunha montaxe paralela que 
mostra aos amantes nostálxicos aca-
riñando os seus corpos. En tales es-
cenas, Jean Vigo aúna o surrealismo 
de Luis Buñuel coa obra de  Renoir.

Ademais, combina harmoniosamente 
o  cinema sonoro  co  cinema mudo, 
pois nos momentos craves a música 
de Maurice Jaubert e, sobre todo, a 
magnífica actuación dos intérpretes 
fan todo o traballo. 
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