
El raig verd 

 

 

Text escrit per Maria Salvador 

Agafes una llapissera verda i a prop del punt on s'ha amagat el sol, un sol imaginari d'un 

dibuix anterior, quan tu miraves la mar i dibuixaves el que quedava del dia, pintes una 

línia verda més grossa al centre fins a difuminar-se als extrems del full. Dibuixes el que no 

has vist però que saps que existeix, i que malgrat el que Jules Verne escrigué i el director 

Éric Rohmer arreplega a la pel·lícula «Le rayon verte» [1], no és tan difícil de veure. 

 

Delphine, la protagonista de la pel·lícula de Rohmer, neguitosa i solitària, espera que quan 

trobe l'home indicat, veuran tots dos aquell raig novel·lesc i els seus sentiments seran 

visibles, com quan passem la llum pel prisma [2], o el prisma que és el cel, i els colors 

amagats es poden identificar.  La protagonista del llibre de Verne [3], en canvi, enamorada, 

deixa passar aquell centelleig per uns ulls que es revelen, just en eixe moment, com els de 

l'amor: «quan el sol disparava l'últim raig a l'espai, els seus ulls es trobaren, i en eixa 

mirada, oblidaran tota la resta. Però Helena captà el raig negre, que brillava emès pels ulls 

de l'home jove, i Oliver el raig blau que irradiaven els ulls d'ella». És la novel·la més 

romàntica de l'escriptor francés, com podeu veure. 

 

Davant de la mar, perquè l'estampa siga més bonica i perquè a la ciutat difícilment els 

edificis ens deixen veure cap horitzó, i sota una atmosfera transparent, és més probable 

que aquest color verd se'ns aparega. El que ocorre al cel sempre s'ha interpretat de moltes 

maneres; els fenòmens que apareixen damunt dels nostres caps ens interessen massa com 

per no fer-ho: les aurores, els eclipsis, el pas dels cometes. 

 

Deixes la llapissera verda i mires el cel. El blau s'estén per damunt dels nostres caps. Per 

què la llum, que és blanca, pren aquest color? I per què canvia al llarg del dia? A vegades el 
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http://www.webexhibits.org/causesofcolor/13B.html
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cel blau desapareix per esdevindre una volta vermellosa o rosada i deixar-nos bocabadats. 

 

Newton va descompondre la llum en raigs de diferents colors quan la féu travessar un 

prisma, i és el mateix que observem després d'un dia de pluja, el famós arc bandejat de roig, 

taronja, groc, verd, indi, blau i violeta. La llum blanca és una superposició de diferents 

raigs de color. La desviació del raig de llum solar en aquests raigs de colors, anomenats 

monocromàtics o purs, és diferent per a cada un i per això els veiem de manera separada. 

Cada línia acolorida pren una altura en la banda perquè ha estat refractat [4], desviat, amb 

un angle diferent. Imaginem que el cel és aquest prisma dispersiu [5]: les molècules dels 

gasos atmosfèrics, el vapor d'aigua i partícules de pols que troba pel camí dispersen el raig 

de llum que en el buit havia viatjat sense que res el pertorbara. La llum, que és una ona 

electromagnètica, pateix el fenomen de la refracció quan passa d'un medi a un altre (és a 

dir, els raigs es corben) però, a més, a l'atmosfera, i a altres medis transparents, es dispersa: 

degut a les irregularitats, alguns raigs es dispersen en totes les direccions. Els raigs blaus i 

violetes pateixen una major dispersió mentre que els rojos i grocs són poc desviats de la 

seua trajectòria original. Per això el cel és blau, perquè ha estat més dispersat per totes les 

partícules, mentre que el roig i el groc han viatjat més directament des del Sol. Si la Terra 

no tinguera atmosfera, el cel seria negre (encara que nosaltres, sense atmosfera, no 

estaríem ací per a veure'l). [6] 

 

Ara tornem al dibuix i pintem un cel blau, d'aquest raig de color que ha zigzaguejat fins a 

omplir-ho tot. Tanmateix, era el raig verd el que volíem pintar, una posta de sol amb 

l'últim centelleig del dia. 

En la posta de sol [7], la llum ha de travessar una distància major en l'atmosfera —el tram 

atmosfèric és unes trenta vegades el tram que hi ha quan el Sol està just dalt de nosaltres—, 

això fa que la major part dels raigs de llum que més es dispersen, el blau i el violeta, es 

perden; per això quan el Sol s'amaga sota l'horitzó la imatge pren colors rogencs i 

ataronjats. I quan apareix el verd? En condicions atmosfèriques normals no veuríem 

aquest verd que es veu desviat més intensament i que quedaria com una espècie de banda 

verda a la part de dalt del Sol, mentre que a la part de baix hi quedaria les bandes dels raigs 

de color menys afectades, com el groc o el roig. 

Per a veure, a simple vista i amb més probabilitats, el flash verd [8], necessitem alguna 

cosa més que aquesta refracció diferent dels raigs de llum. Necessitem que es produïsca el 

fenomen del miratge [9]: aquest consisteix en la formació d'una imatge invertida, de 

manera que el sol que veiem a la posta, seria la imatge invertida del sol que veuríem sense 

aquest efecte. Podem pensar en un espill, encara que aquest fenomen òptic no és causat 

per la reflexió, com quan, a la vora d'un llac, ens reflectim damunt de la superfície d'aigua, 

sinó per la refracció: hi ha una curvatura dels raigs en diferents capes,  causades per un 

gradient tèrmic a l'atmosfera. És, aleshores, quan es poden veure dos sols, el  real i 

l'invertit i que tots dos formen el que es coneix amb el nom de vas etrusc [10], nom que li 

donà Verne a la novel·la, i que té la forma semblant a la lletra omega. En el moment en què 

les dues imatges s'ajunten, és quan el diferent comportament dels raigs rojos i els verds es 
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fa més patent i aquesta xicoteta diferència en la refracció es magnifica. Un dia en què hi ha 

una capa d'aire calent immediatament a tocar de la superfície de l'oceà fa més probable que 

puguem veure el raig verd. 

Però, si el blau és el que més es desvia, per què no veiem el flash de color blavós? No el 

veiem perquè, com déiem abans, les partícules de l'atmosfera el dispersen molt i com que 

la distància és major, és més difícil veure'l, encara que a vegades han aconseguit 

fotografiar-lo [11]. 

 

Entre llegendes i dubtes sobre la seua existència —alguns deien que era una il·lusió òptica, 

un miratge per la saturació dels cons de la retina, ulls cansats de mirar directament el sol—, 

el raig verd no només es pot veure a la posta del sol, sinó que també està associat a la Lluna 

i a la brillantor en l'horitzó dels planetes Venus i Júpiter. 

 

El dibuix es queda per fer, i aquest any et proposes veure el maleït raig verd [12], que ni tan 

sols sabies que existia. Si aquesta primavera, un dia clar sense núvols, t'asseus davant de 

l'horitzó amb un parell de cerveses i embadalit, observes de sobte el raig verd, el significat 

que li dónes ja serà cosa teua. Si com li ocorre a la protagonista solitària i neguitosa de la 

pel·lícula francesa acabarà, amb el raig verd buscat com una epifania, feliçment el conte. 
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