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SINOPSE
a

Tras unha suposta infidelidade, Atli é
expulsado  de  casa  pola  súa  muller
Agnes, véndose obrigado a trasladar-
se cos seus pais. Mentres loita pola
custodia da súa filla de catro anos,
vese  involucrado nunha disputa en-
tre os seus pais e os seus veciños a
causa dunha vella e fermosa árbore
no patio, un conflito no que ambas
as partes perderán o control. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

De  onde  vén  a  idea  da  película,
baséase nalgún incidente real? 
Huldar  Breiðfjörð,  o  coautor,  e  eu
comezamos a falar desta idea hai ca-
se unha década. Aos dous nos fasci-
naba a idea de facer unha película
sobre  querelas  veciñais.  O  que  me
estimulaba  era  que  estes  conflitos
poden ser absurdamente divertidos,
xa que viran ao redor de asuntos me-
nores  que  ás  veces  poden  ser  moi
violentos, mesmo con xente respec-
table  que perde  a  súa  dignidade e
autocontrol. As historias sobre veci-
ños  que  pelexan  sobre  árbores  son
moi coñecidas en Islandia, e esta es-
tá inspirada nun incidente real, aín-
da que o guión desenvólveo de forma
ficticia. O que tamén é importante é
saber que as árbores non son moi co-
múns  en  Islandia,  polo  que  se  tes
unha  árbore  vella  e  bonita  no  teu
xardín é pouco probable que queiras
cortala. Por outra banda, se esa ár-
bore  dá  sombra  sobre  a  túa  casa,
quererás  que  desapareza,  porque
tampouco imos sobrados de sol. É un
dilema difícil de resolver diplomati-
camente. 

Había  algo  no  cotián  do  conflito
que lle atraese? 
Sempre me sentín atraido polo mun-
dano, penso que é unha boa fonte de
material cinematográfico. Atopei un
gran reto en construír un filme béli-
co onde o fogar é o campo de bata-
lla.

O uso que fai do son e da música é
moi perturbador. 
A miña  intención  era  facer  deste
guión un thriller, o que resultou ser
bastante complicado porque amoso
a vida cotiá nunha veciñanza pacífi-
ca. Quería que a banda sonora fose
algo  máis,  non  que  se  limitase  a
acompañar a imaxe. Falamos moito
diso  co  compositor,  Daníel  Bjarna-
son. Quería ser máis grandilocuente
e  usar  a  música  para  preparar  ao
público emocionalmente para o fi-
nal,  que non  creo que sexa  como
esperan. 

Como traballa para asegurarse de
que todos os personaxes son con-
vincentes? 
Supoño que un sempre traballa coas
calidades preexistentes noutra xen-
te  para  construír  os  seus  persona-
xes. Para min, suceden moitas cou-
sas cando comeza o traballo cos ac-
tores;  é  entón  que  os  personaxes
se  me  fan  tanxibles.  Os  actores
achegan moito,  e ás veces empre-
gamos como referencia a coñecidos
mutuos. Dito isto, non diría que os
actores  estean  a  imitar  a  xente
real. E se o fan, non mo din! Creo
que é moi importante ser claro na
caracterización para que os espec-
tadores poidan entender a todos os
personaxes, independentemente de
que estean ou non de acordo coas
súas accións. Gozo moito traballan-
do  na  construción  dos  personaxes
cos actores. Gústame ensaiar moito
antes de filmar, e sempre tento fa-
celo nas localizacións antes de que
comece  a  fotografía.  Isto  resultou
moi frutífero para todos, e normal-
mente a directora de fotografía ta-
mén participa. Os actores dinme a
miúdo que este método lles axuda a
aforrar tempo e descubrir por eles
mesmos as localizacións, sen a ten-
sión e o caos que supón que todo o
equipo de rodaxe estea presente.

Hai  algún filme  que lle servise de

inspiración visual? 
Sempre  hai  películas  ou  directores
que inflúen no teu proceso creativo,
pero o truco é agochalos  para que
non  resulten  obvios,  e  espero  telo
feito aquí. Discutín coa directora de
fotografía,  Monika  Lenczewska,  de
obras  de  Michael  Haneke,  Joachim
Trier,  Ruben  Östlund,  David  Lynch,
Lynne Ramsay, Derek Cianfrance, por
nomear  algúns.  Moitos  directores
distintos, e a súa influencia sobre o
noso filme non foi directa. O que fi-
xemos foi empregar o seu traballo p-
ara  atopar  puntos  comúns  mentres
definiamos a nosa idea do guión. 

Ve o filme coma un conto moral pa-
ra a nosa época, sobre o que oco-
rre cando falla a coexistencia? 
Hai certas cousas terribles que flo-
tan no aire hoxe en día, e creo que
chegamos ao momento no que a no-
sa existencia no planeta está amea-
zada. A principal  narrativa  da nosa
época, o cambio climático, é xusto
iso: o mundo globalizouse e adoptou
un estilo de vida que non é susten-
table. Todos temos idénticos obxec-
tivos, e temos que comprometernos
e ser considerados cos demais. E se
non,  estaremos  a  arriscar  o  futuro
dos nosos fillos. Aínda temos tempo.
Como  de  fodido  está  todo?  É  esta
forma  de  pensar  e  de  vivir,  terri-
blemente individualista, que alimen-
ta  a  nosa  sociedade  capitalista.  O
que ocorreu durante  o  desenvolve-
mento do guión é que tentei abrir a
narrativa, facéndoa receptiva a dis-
tintas  interpretacións  desas  ideas.
Ao final  acaba sendo o tipo de fá-
bula na que a maior metáfora é a vi-
da en comunidade, en paz con ou-
tros  seres  humanos.  Neste  sentido
podes  tamén  ler  a  historia  como
unha de dúas  nacións,  dous  grupos
étnicos  ou  relixiosos  en  conflito.
Necesitamos  ser  considerados  por-
que a permanente falta de entende-
mento e comunicación demostra ser
cada vez máis problemática. 
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