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SINOPSE
a

Jack é un neno que vive cos seus 
pais e irmáns na Norteamérica dos 
anos  50.  Mentres  que  a  súa  nai 
encarna o amor e a tenrura no seo 
familiar,  o  seu  pai  representa  a 
severidade,  pois  crese  obrigado  a 
ensinarlle a enfrontarse a un mundo 
hostil.  Así,  esta  viaxe  que  comeza 
coa perda da inocencia chegará até 
os nosos días, con Jack xa adulto a 
lembrar  momentos  transcendentes 
da súa infancia e a influencia destes 
na súa vida persoal e espiritual. 

ENTREVISTA A BRAD PITT

Ademais  de  protagonizar  este 
filme, tamén o produciu.
Unha película como esta é moi difícil 
de financiar, xa que non encaixa en 
ningunha  fórmula  comercial.  Terry 
levaba máis de trinta anos tentando 
sacar adiante este proxecto. Un día, 
presentoume a  idea  e  decidín  que 
había que loitar por facela realidade.

Como produtor, tivo que acatar 
as  leis  de  Malick  e  o  seu 
parsimonioso ritmo de traballo. 
Vin a  película por  primeira  vez  hai 
dous anos, nunha montaxe de catro 
horas.  Logo  pasou  a  durar  tres  e

media,  recortouse  a  dúas  e  pico, 
volvemos a tres... A duración final é 
de 138 minutos. O interesante é que 
sempre foi a mesma película.
a

Ademais de producir a película, 
sempre pensou en actuar nela?
Neste negocio ás veces as grandes 
historias  son moi  difíciles  de facer, 
mesmo cando hai xente involucrada 
como Terry  Malick.  Eu mesmo son 
testemuña  de  como moitos  guións 
importantes  non  se  rodan.  Quería 
asegurarme de que non fose así, por 
iso entrei tamén como actor.
a

Podendo  escoller  personaxe, 
quedou  co  rol  do  malvado  pai 
no canto de interpretar ao fillo.
Ao principio tiña as miñas dúbidas, 
pero  sentíame atraido pola historia 
do  pai.  Eu  preocúpome  dos  meus 
fillos  e  non  quero  que  as  miñas 
frustracións  lles  afecten,  pero  este 
pai  fai  exactamente  o  contrario:  é 
un home triste e amargado pola súa 
situación  que  descarga  as  súas 
preocupacións  nos  fillos,  pero  ao 
mesmo  tempo  séntese  culpable  e 
tenta compensar os seus actos. É un 
círculo vicioso cun gran impacto no 
desenvolvemento  emocional  dos 
seus fillos.
a

Que é o que máis lle sorprendeu 
de A árbore da vida?
A estrutura. Pareceume enxeñosa a 
microhistoria  desta  familia  nunha 
vila  de Texas  en xustaposición coa 
macrohistoria  do  nacemento  do 
cosmos e a división de células.
a

Disque o método directorial  de 
Malick é moi peculiar. 
Nas rodaxes normais hai unha chea 
de luces, ruído, ducias de técnicos... 
e unha obsesión por reconstruír ao 
milímetro o que está no guión. Con 
Malick  todo  é  diferente.  Non  ten 
problemas  en  renunciar  ao  escrito

para  ir  á  procura  da  verdade,  e 
torpedea ao actor  con comentarios 
que o descolocan antes de rodar. A 
súa misión é fuxir do preconcibido. 
Malick  atopa  o  pracer  a  diario,  e 
respecta  e aprecia o noso traballo. 
Desde que o coñezo descubrín que 
os mellores momentos nunca están 
planeados, son felices accidentes.

Como viviu a rodaxe?
Foi incrible. A historia ten lugar nos 
anos 50 e Malick alugou un bloque 
para polo como naquela época, para 
que  puidésemos  facer  todo  o  que 
quixésemos. El  estaba parado fóra, 
como se tivese unha rede para cazar 
bolboretas,  agardando  polo  mellor 
momento.  Os  máis  pequenos  nin 
sequera  tiñan  guión,  só  a  roupa. 
Mesmo a luz era natural.

Que  pensa  do  hermetismo  de 
Malick,  que  non  foi  á  estrea 
mundial  do  filme  en  Cannes, 
non recibiu a Palma de Ouro e 
négase a conceder entrevistas?
Non sei porque está aceptado como 
obvio que a xente que traballa neste 
negocio teña que vender o que fai. 
Paréceme  que  é  algo  que  el  non 
quere. Prefire centrarse no proceso 
da construción e non no de venda, 
algo moi estraño para un artista.

É Malick un mestre espiritual?
Terry  é  un  home  incriblemente 
humilde, non se sentiría cómodo coa 
etiqueta de mestre. Con todo, para 
min  estar  canda  el  é  como  ir  á 
igrexa.  Algúns  domingos  a  misa 
pode ser lixeira, pero tarde ou cedo 
todo desemboca nos grandes temas, 
as grandes preguntas. E o xenial é 
que  nunca  te  sentes  sermonado, 
porque Terry é a persoa máis doce 
que poidas imaxinar.  Na súa visión 
conflúen as ideas do Deus cristián e 
a ciencia, unha curiosa combinación.
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