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FICHA TÉCNICA

The Master. Estados Unidos, 2012. Cor, 137 min. Xénero: Drama | Dirección 
e guión: Paul Thomas Anderson | Produción: PT Anderson, M Ellison, D Lupi, 
JA Sellar (Weinstein Company) | Fotografía: Mihai Malaimare Jr. | Montaxe: 
Leslie  Jones,  Peter  McNully  |  Música: Jonny  Greenwood  |  Intérpretes: 
Joaquin Phoenix (Freddie Quell), Philip Seymour Hoffman (Lancaster Dodd), 
Amy Adams (Peggy Dodd), Laura Dern (Helen), Jesse Plemons (Val Dodd)

PREMIOS
a

Festival de Venecia 2012
Mellor  Director,  Premio  FIPRESCI, 
Mellor Actor (Phoenix & Hoffman)
Critics Choice Awards 2012
Mellor Actor Secundario

SINOPSE
a

Lancaster  Dodd,  un  intelectual 
brillante  e  de  fortes  conviccións, 
crea  unha  organización  relixiosa 
que se populariza en Estados Unidos 
contra  1952.  Freddie  Quell,  un 
veterano da Mariña, convértese na 
man  dereita  deste  líder  relixioso. 
Con  todo,  cando  a  seita  triunfa  e 
atrae  a  numerosos  seguidores,  a 
Freddie xurdiranlle dúbidas. 

NOTAS DO DIRECTOR

O contexto histórico
Da  convulsión  da  Segunda  Guerra 
Mundial  xurdiu  un  novo  tecido  de 
familia  en  Estados  Unidos,  o  das 
faccións  espirituais  e  as  novas 
relixións  establecidas.  Desde  o 
ascetismo  oriental  á  Dianética,  a 
década de 1950 converteuse nunha 
época na que moitos comezaron a 
construír  as  comunidades  de  base 
dedicadas á realización de grandes 
visións  do  potencial  humano,  e 
pareceume que era un terreo fértil 
para contar unha historia.
Remontarnos ao comezo das cousas 
permítenos ver cales eran as boas 
intencións  e  cal  era  a  faísca  que 
provocaba  que  a  xente  quixese 
cambiarse a si mesma e tamén ao 
mundo.  Trala  Segunda  Guerra 
Mundial  a  xente  miraba  cara  ao 
futuro con gran optimismo, pero ao 
mesmo  tempo  tiña  que  lidar  coa 
dor e a morte, tan recentes. O meu 
pai  alistouse  na  Mariña  durante  a 
guerra e pasou inquieto toda a vida.
Disque  calquera  tempo  é  bo  para 
iniciar  un  movemento  relixioso, 
pero  unha  época  especialmente 
fértil  é despois dunha guerra. Tras 
tanta morte e destrución, a xente 
faise  dúas  preguntas  importantes: 
'por que?' e 'onde han ir os mortos?'.

Os actores
Traballando  no  guión,  pensaba  en 
Joaquin  para  o  personaxe  de 
Freddie.  Pedinlle  durante  12  anos 
que aparecese nas miñas películas e 
el sempre tiña un motivo para non 
facelo. Estoulle moi agradecido de 
que esta vez dixese que si.
Seymour  Hoffman  e  eu  sempre 
estamos a ver como podemos seguir 
traballando  xuntos.  Nesta  ocasión 
estivémolo facendo desde o guión: 
Phil  contribuíu  en  gran  medida  á 
súa elaboración.
Amy Adams non fai nada mal, desde 
Atrápame se  podes até  Encantada 
ou  The  Fighter.  É  unha  das  nosas 
novas  grandes  estrelas.  Philip 
traballou con ela moitas ocasións e 
gozouno  moito,  así  que  era  unha 
elección moi clara.

A fotografía
Desde  o  comezo  tentei  que  a 
película tivese un aspecto moi fiel á 
época,  cos  tons  vibrantes  e  as 
texturas  dos  clásicos  dos  anos  50 
como  Vertixe e  Coa  morte  nos 
talóns, e optei por rodar en 65mm, 
porque pareceume que se axeitaba 
moi ben ao amplo perfil da historia.
Inicialmente, foi unha suxestión de 
Dan Sasaki,  técnico de Panavision, 
cando estiven a investigar sobre as 
cámaras  Vistavision  dos  anos  50. 
Empezamos  a  rodar  cunha  Studio 
Camera de 65mm e todo empezou a 
saír moi ben, porque dá unha imaxe 
marabillosa e con moita forza, pero 
máis que pola resolución é que se 
axeitaba a esta historia e aos seus 
personaxes.  Pódese  sentir  que  as 
cousas que se ven son antigas sen 
que sexan valiosas ou a recreación 
dun estilo en especial.

A música
Jonny Greenwood propón algunhas 
ideas e eu contéstolle dun xeito ou 
doutro e el volve proporme outras 
novas,  nun  ir  e  vir  que  parece  a 
película. Penso que eu son o Mestre 
e Jonny é Freddie, pero logo doume 
conta de que eu son Freddie e el é 
o  Mestre  e  de  súpeto  hai  unha 
música asombrosa que organizar.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Quixo contar a fundación real da 
Ciencioloxía? Recibiu presións?
Non. Ningunha. Vivo nun país onde 
podes contar a historia que queiras. 
Esta é a parte de atrás da historia 
da Ciencioloxía. Fixen o mesmo coa 
pornografía en  Boogie Nights, e co 
petróleo  en  Pozos  de  ambición. 
Parece que a xente espere que faga 
unha  especie  de  documental.  Se 
queres aprender sobre un tema, ve 
un documental. Eu fago ficción.

O filme arrinca a fume de carozo 
e logo baixa o ritmo. É deliberado?
Si,  ao  principio  hai  moitas  cousas 
que  contar:  o  final  da  guerra,  a 
volta de Freddie, o seu encontro co 
Mestre...  Despois  a  relación  entre 
os  dous  aséntase  durante  moito 
tempo. A min gústame ese cambio, 
pero algúns protestan.

Phoenix ten fama de ser un actor 
problemático. Como lle foi con el? 
Non é deses actores aos que tes que 
dicir  que  facer.  Adóroo,  gústame. 
Deille algunhas instrucións sobre a 
maneira de andar, a colocación dos 
ombreiros...  pero  el  xa  chegou  á 
rodaxe co personaxe interiorizado. 
Atopou  no  seu  corpo  a  forma  de 
reflectir os anos e anos de abuso do 
alcol  e o efecto da guerra no seu 
personaxe.  Estaba  moi  delgado  e 
sentíase cada vez máis cómodo, e 
foi  integrando  no  personaxe  toda 
esa  actitude  física.  Nunca  me 
cuestionei como estaba a abordar o 
personaxe, gustoume o que o fixo.

Algúns  críticos  compararon  The 
Master  coa  obra  de  Kubrick  e  a 
súa obsesión pola perfección.
Nada  diso,  non  sei  que  entenden 
eles  por  perfección,  non  é  nada 
fácil  logralo.  Para  min  é  terrible 
buscar que todo sexa perfecto, de 
feito, ódioo; eu estou aberto, non 
me  gusta  sentirme  limitado.  É 
xenial  traballar  con  alguén  e  que 
esa persoa suxira cousas. Ademais, 
a  miña  imaxinación  non  é  boa 
abondo como para que eu tenda a 
esa perfección.

E a semana que vén: CÉSAR DEBE MORRER | Dir. Irmáns Taviani | 24/04/13 | 18/20:30/23 h Cinebox


