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Le Rayon vert. Francia, 1986. Cor, 94 min. Drama romántico |  Dirección: Éric Rohmer |  Guión: Éric Rohmer, Marie
Rivière | Fotografía: Sophie Maintigneux | Música: Jean-Louis Valero | Elenco: Marie Rivière (Delphine), Carita (Lena),
Rosette (Françoise), Béatrice Romand (Béatrice), Vincent Gauthier (Jacques) | Produción: Les Films du Losange

PREMIOS
a

Festival de Venecia 1986
Mellor Película, Premio FIPRESCI

SINOPSE
a

Delphine é unha nova secretaria pari-
siense sen plans para as súas vaca-
cións despois de que a súa amiga as
cancelase  no  último  minuto.  Soa  e
triste, está decidida a viaxar. No ca-
miño coñece a unha moza sueca que
tenta animala pero que só consegue
acentuar a súa sensación de soida-
de, ata que o seu destino de súpeto
dá un xiro inesperado.

NOTAS DO DIRECTOR 

Tiven a idea d'O raio verde en outu-
bro do 83 e rodeina no verán do 84.
A súa xénese só durou, por tanto, un
ano, mentres que para outras pelícu-
las  puido  durar  até  vinte.  Mantiven
unha  entrevista  con  Marie  Rivière,
gravándoa cun magnetofón,  en  de-
cembro do 83. É unha película para a
cal  non  escribín  nada.  O  estímulo
veu de algo que lera nun correo do
corazón. Unha muller dicía que se vía
guapa, pero que os homes non olla-
ban para ela, aínda que facía todo o
posible  para  provocalos.  Esa  situa-
ción  pareceume  tráxica  e  divertida
ao mesmo tempo. Logo, en Biarritz,
tomei  conciencia  do  anonimato  do
xentío  e  chamoume  a  atención  a
cantidade de mulleres soas.

Podería dicir que esta é a máis au-
tobiográfica das miñas películas. To-
do o mundo experimentou a soidade.
É máis fácil pór algo dun mesmo nu-
nha película na cal estará disimulado
(a  min  gústame  estar  disimulado).
Como se  sabe  que  a  identificación
non  poderá  ocorrer,  resulta  menos
embarazoso. Así que, dalgunha ma-
neira, podo dicilo: Delphine son eu.

 NOTAS DA PELÍCULA

En  1980  Rohmer  embarcouse  nun
sexteto de películas baseadas cada
unha nun proverbio: a serie  Come-
dias e proverbios. O quinto filme da
serie  foi  O  raio  verde en  1986.  A
frase de partida neste caso foron os
últimos  versos  da  Chanson  de  la
plus haute tour, escrita por Rimbaud
en 1872: “Ah! Que le temps vienne
où les cœurs s'éprennent” (“Oh, que
chegue o momento en que os cora-
zóns namoren”).  Das seis películas
do ciclo, é aquela na que o drama
psicolóxico  e  existencial  da  prota-
gonista vai máis alá.
a

Mentres que Rohmer estaba acos-
tumado a escribir con precisión os
seus diálogos, esta vez elixiu deixar
espazo  para  a  improvisación  dos
actores, tentando replicar a naturali-
dade  das  entrevistas  televisivas,
cando a xente esquece as cámaras.
Rohmer  reuniu  o  seu  elenco  para
discutir o proxecto e os seus perso-
naxes,  pero  logo  permitiu  a  cada
actor inventar o seu propio diálogo.
Rohmer afirmou que a protagonista
Marie Rivière  foi  a  que tomaba as
decisións,  non  só  polo  que  dicía,
senón polo xeito de falar, o xeito de
interrogar  á  xente  e  tamén  polas
cuestións que o seu personaxe evo-
caba demais.
aa

O raio verde filmouse en condicións
moi  próximas  ao  amateurismo:  foi
rodada cronoloxicamente en 16 mm
cun orzamento de 600.000 francos
e un equipo técnico mínimo, o máis
discreto posible para que Delphine
puidese mesturarse coa multitude e
acentuar  así  o seu illamento. Roh-
mer tamén deu instrucións á direc-
tora  de  fotografía  Sophie  Mainti-
gneux para reducir os aspectos téc-
nicos da rodaxe ao mínimo e non in-
terromper nin distraer os actores.

Volvendo  unha  vez  máis  a  un  dos
seus  temas  habituais,  o  ritual  das
vacacións de verán, Rohmer convér-
tese nun auténtico azotador da prin-
cipal moda social de finais do mile-
nio,  expoñendo  a  estandarización
nos  procesos  máis  alienantes  das
vacacións  laborais;  o  director  fai
saltar a súa protagonista coma unha
pelota nun movemento centrífugo e
centrípeto alternativamente con res-
pecto a París.
a

O título da película deriva do fenó-
meno óptico do raio verde e da no-
vela homónima de Jules Verne que
se inspirou nel,  e que se menciona
explicitamente nos diálogos do filme.
Un raio verde é un fenómeno óptico
atmosférico que ocorre  pouco des-
pois  do  solpor  ou  pouco  antes  do
abrente, no que se pode ver un pun-
to  verde,  normalmente  por  un  ou
dous segundos, sobre a posición do
sol xusto antes de que desapareza,
especialmente  se  os  observadores
proveñen do mar.
a

A película remata cun plano dun raio
verde. É moi raro poder observar e,
por  riba,  filmar  este  fenómeno,  e
Rohmer  opúñase  á  idea  de  usar
efectos especiais.  Como non tivo a
oportunidade de filmar este raio ver-
de durnate a rodaxe, o plano foi fi-
nalmente  rodado  en  Canarias,  sete
meses despois de rematar a rodaxe,
por  Philippe  Demard.  A  imaxe  foi
reelaborada  e  ralentizada  notable-
mente para as necesidades da pelí-
cula.
a

Rohmer optou por estrear a película
na cadea de televisión privada Canal
Plus tres días antes que en salas. A
canle  pagou  130.000  dólares  pola
exclusiva. Este experimento non pre-
xudicou a  carreira  comercial  do  fil-
me, xa que máis de 450.000 espec-
tadores foron velo ao cinema.
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