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Pauline à a plage. Francia, 1983. Cor, 94 min. Drama romántico | Dirección e guión: Éric Rohmer | Fotografía: Nés-
tor Almendros | Música: Jean-Louis Valero | Elenco: Amanda Langlet (Pauline), Arielle Dombasle (Marion), Pascal Gre-
ggory (Pierre), Feodor Atkine (Henry), Simon de la Brosse (Sylvain) | Produción: Les Films Losange, Les Films Ariane
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Festival de Berlín 1983
Mellor Dirección, Premio FIPRESCI

SINOPSE
a

Pauline,  unha  rapariga  de 15  anos,
pasa o verán nas praias de Norman-
día coa súa curmá Marion, que aca-
ba de divorciarse.  Alí,  Marion  reen-
cóntrase con Pierre, un antigo noivo,
que se sente atraído por ela. Con to-
do,  Marion  prefire  ao  aventureiro
Henri, aínda que sabe que a súa rela-
ción  con  el  será  efémera.  Mentres,
tamén Pauline ten un romance...

CRÍTICA DE THE GUARDIAN

Nas películas  do  finado  director  da
Nouvelle Vague Éric Rohmer, as va-
cacións de verán son o marco idó-
neo  para  desexos  non  satisfeitos,
crises  morais  e  a  inercia.  As  súas
criaturas, novas e confusas, viven no
lánguido espazo onde a ética persoal
é esvaradiza e a soidade e a apatía
se magnifican baixo o sol abrasador.

Co lecer interminable que se estende
ante  eles,  ollan  para  o  baleiro  ou
enrédanse en complicadas relacións
sentimentais, como no caso da súa
encantadora  pero  agridoce  película
de 1983  Pauline na praia,  a terceira
adición ao seu sexteto de Comedias
e proverbios. 

Rematando o verán, Pauline (Aman-
da  Langlet),  de  15  anos,  chega  a
unha vila turística de Normandía para
pasar unhas vacacións coa súa cur-
má maior  Marion,  unha deseñadora
de moda (Arielle Dombasle, quen co
seu abultado colar de coral, os seus
acenos  exuberantes  e  a  súa  per-
manente loira, é case unha caricatura
dunha francesa de moda).  Na praia
topan  cun  vello  ex  de  Marion,  o
pragmático Pierre  (Pascal Greggory),

quen á súa vez choca cun coñeci-
do, Henri (Féodor Atkine), un etnó-
grafo peripatético (e lascivo).
a

Cítanse na casa de Henri para cear
e discuten sobre o amor e o roman-
ce: o tipo de conversa seria que só
pode xurdir da intimidade apresura-
da.  Algúns  temas  que  debaten:  o
amor é excitación e présas, ou pode
medrar aos poucos? O amor xorde
dun encontro casual  cun descoñe-
cido  ou  só  con  alguén  que  coñe-
ces? É mellor a fe cega que o prag-
matismo? Marion,  separada recen-
temente do seu marido, quere “ar-
der”  de  amor.  Pola  contra,  Pierre
busca  unha  compañeira  na  que
confiar. Henri quere permanecer sen
ataduras, dirixido só polos seus de-
sexos. Pauline,  unha testemuña de
pedra  destas  confidencias,  busca
un  romance  que  se  estenda  máis
aló  dunha  ollada  cun mozo de  17
anos  nun  restaurante  o  verán  an-
terior.
aa

“Quen fala de máis, faise dano a si
mesmo” -unha cita do poeta do sé-
culo XII Chrétien de Troyes- é o pro-
verbio que prologa Pauline na praia,
onde os malentendidos, os enganos
e  o  autoengano  teñen  consecuen-
cias  lixeiramente  cómicas.  Todos
vense  acusados  de  estar  namora-
dos ou engaiolados da persoa equi-
vocada, todos eles medindo as pa-
labras  sobre  as  parvadas  dos  de-
mais, que implican ao vendedor de
doces da vila e para Pauline,  a un
rapaz chamado Sylvain. É unha pelí-
cula cortante pero amable sobre co-
mo a idade non implica necesaria-
mente a sabedoría, onde as menti-
ras dos adultos chocan co final da
inocencia infantil.
a

Fóra  destas  travesuras  amorosas,
Pauline na praia tararea coa langui-
dez  do verán,  salpicada por baños,

almorzos ao aire libre e a ocasional
clase de windsurf. Rohmer, un devo-
to  católico,  vía  o  cinema como un
medio  para  reproducir  fielmente  a
beleza da creación de Deus. En Pau-
line na praia,  este credo dá lugar a
un  esplendor  discreto  e  estacional:
vistas brumosas ao océano, horten-
sias violetas en flor e bañistas metá-
licos  que  se  adhiren  a  membros
bronceados e salpicados.
a

Pauline na praia é un bo lugar para
comezar a coñecer a obra de Roh-
mer. Como na maioría dos seus fil-
mes, o falar é elocuente e incesante;
os temas son o sexo, as relacións e
a fidelidade. Os seus personaxes es-
tán  atormentados  pola  indecisión,
tentados polos seus desexos (a miú-
do  por  un  tipo  atopado  frecuente-
mente nas súas películas anteriores:
a  muller  incorrixible  pero  opaca),  e
mesmo os seus individuos máis de-
salentados  seguen  aferrados  a  un
anaco  de  esperanza,  e  quizais  ao
pensamento máxico. Pauline, porén,
é unha rara heroína de Rohmer; ten a
ollada despexada e non quere verse
mesturada na farsa dos adultos.
a

“Conta as túas historias”, di Pauline
na primeira cea do grupo vacacional,
como  premonición  das  narracións
que van xurdir. Aínda que talvez non
teña  moita  guía  neses  “vellos”  da
súa órbita, Pauline recibe unha sabia
lección sobre o autoengano. Ao final
brusco da viaxe, Marion dille a Pau-
line que deben convencerse de ver-
sións  contraditorias  sobre  os  seus
desordenados  romances  de  verán,
para calmar o seu desamor. “Así se-
remos felices as dúas”, afirma, men-
tres se afastan.
a

Un filme fresco e sinxelo que departe
sobre o desexo, a beleza e o amor, e
amosa outro axustado e brillante tra-
ballo visual de Néstor Almendros.

Mércores 26: 2046 · Wong Kar-Wai | Luns 31:  O raio verde · Éric Rohmer


