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Orphée. Francia, 1950 B/N, 104 min. Fantástico |  Dirección e guión: Jean Cocteau |  Fotografía: Nicolas Hayer |
Música: Georges Auric |  Elenco: Jean Marais (Orfeo), María Casares (princesa), François Périer (Heurtebise), Marie
Déa (Eurídice), Juliette Greco (Aglaonice) | Produción: Films du Palais Royal, Andre Paulve Film

PREMIOS
a

Festival de Venecia 1950
Premio FIPRESCI

SINOPSE
a

Tras  a  repentina  morte  da  súa  es-
posa, Orfeo, un poeta, está desespe-
rado  e  obsesionado  con  traela  de
volta ao mundo dos vivos. Para iso,
Orfeo decide ir buscar a Eurídice ao
mesmo  inframundo,  desafiando  as
leis impostas por Hades. Poderá este
mozo sortear os perigos que de tan
desatinada misión?  

NOTAS DO DIRECTOR

Cando fago unha película, estoua so-
ñar. Só importan as persoas e os lu-
gares do soño. Teño dificultade para
contactar cos demais, como se esti-
vese medio durmido. Se unha persoa
dorme e outra persoa entra no cuarto
do durmiente, esta persoa non exis-
te; só existe de introducirse nos su-
cesos do soño. O domingo non é un
día de descanso para min, tento vol-
ver durmir o máis rápido posible.
a

O  realismo  na  irrealidade  é  unha
trampa  constante.  A  xente  sempre
me di que é posible e que é imposi-
ble; pero seica entendemos algo so-
bre o funcionamento do destino? Ese
é o mecanismo misterioso que tentei
facer  tanxible.  Por  que  a  Morte  de
Orfeo viste dese xeito? Por que viaxa
nun Rolls, e por que aparece e desa-
parece Heurtebise a vontade nalgu-
nhas circunstancias, pero noutras se
somete  ás  leis  humanas?  Ese  é  o
eterno  porqué  que  obsesiona  aos
pensadores. 
a

Sempre  me  gustou  a  terra  de  nin-
guén do luscofusco onde prosperan
os misterios. Tamén pensei que a ci-
nematografía  está  estupendamente
adaptada a ela, sempre que aprovei-

te o mínimo posible do que a xente
chama sobrenatural.
a

Ninguén pode crer nun famoso poe-
ta cuxo nome foi inventado por un
escritor. Tiven que atopar un bardo
mítico, o bardo dos bardos, o bardo
de Tracia. E a súa historia é tan en-
cantadora  que  sería  unha  tolemia
buscar  outra.  Proporciona o fondo
no que bordo.  Non fago máis que
seguir a cadencia de todas as fábu-
las que se van modificando a longo
prazo segundo quen conta a histo-
ria. Racine e Molière fixérono mellor.
Copiaron a Antigüidade. Eu sempre
aconsello á xente que copie un mo-
delo. É pola imposibilidade de facer
dúas veces o mesmo e polo sangue
novo que se infunde no vello marco
polo que se xulga ao poeta.
a

A Morte  e  Heurtebise  reprochan a
Orfeo  facer  preguntas.  Querer  en-
tender é unha obsesión peculiar da
humanidade.  Non  hai  nada  máis
vulgar que as obras que pretenden
demostrar  algo.  Orfeo evita  tentar
demostrar nada. “Que estabas ten-
tando dicir?” Estaba tentando dicir
o que dixen.
a

Todas as artes poden e deben es-
perar.  Mesmo poden  esperar  para
vivir ata despois da morte do artista.
Só os ridículos custos da cinemato-
grafía  obrigan  ao  éxito  inmediato,
polo  que  se  conforma con  ser  un
mero entretemento. Con  Orfeo, de-
cidín  correr  o  risco  de  facer  unha
película  como se  a  cinematografía
puidese permitirse o luxo de espe-
rar, como se fose a arte que debería
ser. A beleza odia as ideas. É sufi-
ciente si mesma. A nosa idade está
quedando seca de ideas. É filla dos
Enciclopedistas. Pero ter unha idea
non é abondo: a idea debe ternos,
perseguirnos, obsesionarnos, facér-
senos insoportable.

Entre os equívocos que se escribiron
sobre Orfeo, aínda vexo a Heurtebise
descrito como un anxo e á Princesa
como a Morte. Na película,  non hai
Morte nin anxo. A rexión que repre-
sento é unha fronteira coa vida, unha
terra de ninguén.
a

Os tres temas básicos de Orfeo son:
1.  As  mortes  sucesivas  polas  que
debe pasar un poeta antes de che-
gar a ser, como di o verso de Mallar-
mé,  “transformado en  si  mesmo fi-
nalmente pola eternidade”.
2.  O tema da inmortalidade:  a per-
soa que representa a Morte de Orfeo
sacrificase e aboliuse para facer in-
mortal ao poeta.
3.  Os  espellos:  mirámonos envelle-
cer nos espellos. Chéganos á morte.
Os outros temas son unha mestura
de mito órfico e moderno: p. ex., os
coches que falan (coas radios).
a

Orfeo é  unha  película  realista;  ou,
para ser máis precisos, observando
a distinción de Goethe entre realida-
de e verdade, unha película na que
expreso unha verdade propia. Se esa
verdade non é do espectador, e se a
súa personalidade entra  en  conflito
coa  miña  e  a  rexeita,  acúsame  de
mentir. Mesmo me asombra que tan-
tas persoas aínda poidan ser pene-
tradas por ideas alleas.
a

Mentres Orfeo se atopa con uns pú-
blicos sen vida, tamén se atopa con
outros que están abertos ao meu so-
ño  e  que  aceptan  durmir  e  soñalo
comigo (aceptando a lóxica pola que
operan os soños, que é implacable,
aínda  que  non se  rexe por  a  nosa
lóxica).
a

Só falo da mecánica,  xa que  Orfeo
non  é  en  absoluto  un  soño  en  si
mesmo:  a  través  dunha  riqueza de
detalles semellantes aos que atopa-
mos nos soños, resume a miña  con-
cepción da vida.

Mércores 23: Nin xuíza, nin submisa · Libon, Hinant | Luns 28: O moderno Sherlock Holmes · Keaton


