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East of Eden. Estados Unidos, 1955. B/N, 115 min. Melodrama |  Dirección: Elia Kazan |  Guión: Paul Osborn | 
Fotografía:  Ted McCord |  Música:  Leonard Rosenman |  Intérpretes: James Dean (Cal), Raymond Massey (Adam), 
Julie Harris (Abra), Richard Davalos (Aron), Jo Van Fleet (Kate) | Produción: Warner Bros. Pictures

PREMIOS
a

Premios Oscar 2019
Mellor Actriz Secundaria

SINOPSE
a

Adam Trask, un granxeiro california-
no, ten dous fillos, Cal (a ovella ne-
gra)  e  Aron  (o  ollo  dereito),  que 
compiten polo seu agarimo. A situa-
ción de Cal complícase cando desco-
bre que, en realidade, a súa nai non 
só  non está  morta  como lle  dixera 
seu pai, senón que ademais rexenta 
un bordel.

CURIOSIDADES DE E-CARTELERA

Aínda que Ao leste do Edén pasase á 
historia  da  sétima  arte  pola  inter-
pretación protagonista do aclamado 
James Dean, o certo é que estamos 
ante unha película cuxo principal va-
lor reside no labor do seu director, 
Elia Kazan. A cámara do controver-
tido cineasta é a que marca o ritmo, 
a  tensión  e  o  pulso  dunha  historia 
que se abre ante o espectador desde 
a  calma,  cravándose na memoria  a 
través  dunha  escuridade  dramática 
inoxidable. Ao leste do Edén sempre 
doe, pasen as décadas que pasen e 
sen  importar  o  número  de  visiona-
dos.
a

Adaptando  a  novela  asinada  polo 
esencial John Steinbeck, a cal se si-
túa amplamente por  riba  do filme, 
Kazan achégase aos seus personaxes 
cunha mestura de compaixón e aga-
rimo  tan  estraña  como  fascinante, 
mantendo sempre as distancias como 
se quixese evitar a dor propia á hora 
da explosión. Para iso, o director en-
trega un traballo tecnicamente per-
fecto  que  se  sitúa  ao  servizo  dun 
elenco no que, efectivamente, Dean 
desprende un magnetismo indiscuti-
ble. Os seus movementos, a súa voz 
e, sobre todo, a súa mirada, alber-
gan un universo repleto de feridas e 
cicatrices insalvables.  Todo está aí, 
ao bordo do berro. 

Ao leste do Edén está considerada, 
con xustiza,  unha  das  adaptacións 
cinematográficas  máis  notables  da 
historia do cinema. Con todo, a rea-
lidade é que a película só adapta a 
parte final da obra de Steinbeck.
a

Aínda que agora nos pareza incom-
prensible, James Dean non foi, nin 
moitísimo menos, a primeira opción 
para protagonizar o filme. Con to-
do, cando Kazan e Steinbeck viron 
en  persoa  ao  actor,  tiveron  claro 
que,  a  pesar  das  súas  reticencias 
iniciais, non había ninguén que en-
carnase dunha maneira tan exacta e 
definitiva a personalidade e aparen-
cia física de Cal Trask.
a

O actor Raymond Massey, que inter-
pretou con mestría  a  Adam Strak, 
odiaba  profundamente  a  James 
Dean.  Digamos  que  a  súa relación 
na rodaxe non facilitou as cousas e 
a conexión entre ambos nunca che-
gou a producirse. Con todo, Elia Ka-
zan  entendeu  esta  situación  como 
un golpe de sorte, xa que esa ten-
sión entre ambos resultaba moi po-
sitiva  para  o  filme,  posto que era 
unha relación similar á que tiñan os 
seus  respectivos  personaxes.  Evi-
dentemente, non fixo nada por me-
llorar o ambiente.
a

Das tres películas nas que o malo-
grado  James  Dean  participou,  Ao 
leste do Edén foi a única que puido 
ver  estrearse  no  cinema,  compro-
bando así un éxito que aínda perdu-
ra.  Mágoa  que  non  tivese  a  opor-
tunidade de gozar de  Rebelde sen 
causa e Xigante, dúas cintas mesmo 
superiores á que nos ocupa.
a

Os xestos  e  movementos  corporais 
de James Dean ao longo da película 
seguen sendo tan sorprendentes e, 
en certo xeito, estraños coma o pri-
meiro día. Con todo, Elia Kazan non 
soamente era consciente deles, se-
nón que animou ao actor a que os 
levase a cabo, xa que interpretaba 
que era unha forma perfecta de ex-
presar a tensión e timidez que mar-

ca ao personaxe.
a

Na escena na que Adam rexeita o di-
ñeiro de Cal, o guión dicía que o mo-
zo debía saír da casa e afastarse do 
pai. Pero James Dean decidiu impro-
visar e, en troques de marchar, abrá-
zao,  ao  que  Raymond  Massey,  sor-
prendido, respondeu berrando.
a

James Dean non dubidou nin un se-
gundo á hora de rexeitar a invitación 
para asistir á festa posterior á estrea 
d'Ao  leste  do  Edén.  No  canto  de 
compartir  a  celebración  cos  seus 
compañeiros  de  rodaxe,  o  actor 
marchou  á  súa  vila  natal,  Marion, 
para descansar. Unha etapa na que o 
fotógrafo Dennis Stock lle fixo unha 
serie de fotos que pasaron a formar 
parte  esencial  da  lenda  Dean.  Con 
todo,  este  comportamento  puido 
trastornar  a  carreira  do  actor,  xa 
que estivo moi preto de perder o seu 
papel en Rebelde sen causa por non 
asistir á devandita festa.

Tras finalizar a rodaxe, a actriz Julie 
Harris achegouse até o camerino de 
James  Dean  para  despedirse  del  e 
darlle  as  grazas  por  todo.  Cando 
chegou atopouse ao actor chorando 
desconsoladamente porque a produ-
ción terminara de maneira definiti-
va. A eterna sensibilidade de Dean.

Unha  das  cousas  que  máis  odiaba 
James Dean era ter que someterse a 
sesións de maquillaxe. De feito, se-
gundo asegurou o actor Richard Da-
valos,  Dean  saía  correndo  ao  baño 
durante  o  descanso  entre  toma  e 
toma para desmaquillarse todo o po-
sible. Tan incorrixible como único.

Aínda que a tentación sempre estivo 
aí, John Steinbeck cumpriu coa súa 
intención  de  non  aparecer  ningún 
día na rodaxe. A súa principal razón 
para  non  facelo  era  evitar  conver-
terse nun elemento intimidatorio pa-
ra  os  responsables  da película,  de-
mostrando así unha confianza plena 
no  traballo  de  Elia  Kazan  e  o  seu 
equipo.
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