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sica: Graham Reynolds | Intérpretes:  Jack Black (Bernie), Shirley MacLaine
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SINOPSE

En Carthage, unha tranquila vila de
Texas,  Bernie  Tiede,  un  enterrador
moi  querido  por  todos  os  veciños,
traba  amizade  cunha  adiñeirada  e
malvada viúva á que acabará matan-
do... por accidente.

NOTAS DO DIRECTOR

En decembro de 1998, lin un artigo
de  Skip  Hollandsworth  no  Texas
Monthly sobre Bernie Tiede, Marjorie
Nugent e a cidade de Carthage, e al-
go fixo clic na miña cabeza. É difícil
explicar  que  che  fai  sentir  atraído
por unha historia e que che impulsa
a asumir a longa e a miúdo infrutuo-
sa  tarefa  de  tentar  construír  unha
película a partir dunha historia real.
Talvez era porque son nativo do leste
de Texas e sentía que coñecía a to-
dos  os  implicados.  Talvez  era  pola
personalidade  única  de  Bernie  e  a
complexa relación que tiña con Mar-
jorie. El asumiu diversos roles na súa
vida, desde exercer como o seu cho-
fer a ser o seu cociñeiro, pero tamén
era o seu mellor amigo e confidente.
Talvez foi polo interesante xuízo que
se estaba a desenvolver naquel mo-
mento. Talvez foi polo humor negro
que rodeaba toda a historia. Chamei
a Skip e empezamos a falar de como
podía  funcionar  como filme.  Fíxen-
me cos dereitos e pouco despois fo-
mos ao xuízo,  e alí  puiden ver por
primeira vez ao Bernie real, a Danny
Buck, a Scrappy, a unha chea de al-
deáns  de Carthage e aos  xuíces de
St.  Augustine  onde  se  trasladou  o
xuízo. Todo terminou para Bernie de
modo contrario ao que se presentía
no artigo. Na película, é moi eviden-
te que durante o xuízo os que esta-
ban á beira de Bernie crían realmen-
te que el non fixera nada malo e que
non merecía ser castigado. Unha das
testemuñas chegou a dicir: “Non era
tan malo como a xente di; só lle dis-
parou catro veces, non cinco”.

Skip pasoume todos os seus apunta-
mentos xornalísticos e o misterio pú-
xose  ao  descuberto:  con  Marjorie
morta e Bernie no cárcere, sen po-
der conceder entrevistas, había moi-

tos cidadáns que querían falar so-
bre eles. Gústeche ou non, a nivel
de aparencia, ti es o que os demais
din que es, sobre todo nunha cida-
de pequena. A maior parte da histo-
ria  está  contada  a  través  dos  co-
mentarios da xente da vila sobre o
que pasou, así como os seus senti-
mentos  cara  a  Bernie  e  Marjorie.
Eles  son  os  narradores.  Nunca  vin
unha película narrada desde a pers-
pectiva dun grupo de cotillas, pero
neste caso parecía a técnica narra-
tiva  axeitada  para  revelar  todo  o
que había que saber tanto sobre a
cidade  como sobre  a  xente  impli-
cada. E vaia personaxes!

Non  hai  ningunha  historia  como  a
dun cidadán do leste de Texas, con
ese profundo acento sureño. Foi ta-
mén esta inusual técnica narrativa
a que case fai imposible de conver-
ter en realidade a película. Pero co
tempo, dez anos máis tarde, unha
vez  que  Jack  Black,  Shirley  Mac-
Laine  e  Matthew  McConaughey  se
embarcaron no proxecto, a historia
de Bernie, Marjorie e Carthage por
fin puido ser contada.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que non facer un documental
con esta historia?
Porque o meu cerebro non funciona
así. Aínda que me achego aos feitos
como o faría un xornalista, preciso
que o filme estea guionizado e en-
saiado. 

Como foi a colaboración con  Skip
Hollandsworth no guión? 
Foi  xenial.  Deume  o  seu  arquivo
cheo de notas e pasamos tempo fa-
lando  dos  personaxes,  da historia,
de todo. Foi un proceso moi colabo-
rativo, quería que participase nel. 

Foi  duro  dar  co  ton exacto  para
esta película?
O máis  importante  de  todo  era  o
ton. Podería ter feito unha versión
moito máis esaxerada do filme; de
ser un musical de Broadway, proba-
blemente tería aumentado o punto
cómico. Pero quería facer unha ver-
sión realística porque sabía que ao 

ser  tan  estraños  os  feitos  reais,
abondaba  con  contalos  como  suce-
deron. Se estudas as mellores come-
dias  negras,  como  Teléfono verme-
llo? Voamos cara a Moscú, decátaste
de que canto más serio, mellor. 

A rodaxe foi moi curta, 22 días. Ti-
vo moitos problemas con tan pouco
marxe?
Por unha banda, xa é unha sorte po-
der rodar a película, así que tes que
estar  agradecido.  Pero  por  outra,
nunca chega o tempo para facer to-
do o que quererías en cada xornada.
Pero a Jack gustoulle ese agobio, pa-
recía enerxizado pola presión. É moi
duro,  pero os actores axudan a so-
brelevalo. Hai dez anos tería estado
máis estresado, pero agora xa inter-
nalicei moito máis o proceso, xa sei
o que estou a facer. 

Foi difícil rodar en Carthage?
Foi  polémico,  como  cabía  esperar.
Coido que nas vilas estadounidenses
do sur lles preocupa que veñamos os
de Hollywood e os fagamos quedar
como uns paifocos, e con razón. Pe-
ro eu son da zona, do leste de Texas;
e Matthew é de Longview, a vila do
lado; e un produtor  é de Paris,  un
pouco máis ao norte. Se te fixas nos
meus filmes, non me gusta rirme da
xente, tento non facelo. Busco o hu-
mor, pero non a calquera prezo. 

Custa imaxinar a alguén distinto de
Jack Black no papel. 
Cando empecei a desenvolver o pro-
xecto,  aínda  non  coñecera  a  Jack,
foi antes de traballarmos xuntos en
Escola de rock en 2003. Pouco des-
pois empecei a pensar nel, pero era
aínda  moi  novo.  Talvez  ese  foi  un
dos  motivos  polos  que o  filme non
saíu  adiante  daquela.  Non  tiña  o
elenco axeitado,  e  o guión parecía
moi raro. O elemento dos testemu-
ños non acaba de funcionar na pá-
xina, a xente non confiou nesa téc-
nica ata que viu a película acabada.
Eu dicíalles:  “Vai  quedar  divertido,
será como meterse na vila e chegar
a coñecer á xente, non serán só pa-
labras sobre o papel”. Con cada fil-
me  é  como  se  fose  un  debutante,
tendo que volver empezar de cero. 
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