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BLUE RUIN

FICHA TÉCNICA

Blue Ruin. Estados Unidos, 2013. Cor, 113 min. Xénero: Thriller | Dirección, 
guión  e  fotografía: Jeremy  Saulnier  |  Produción: R  Peete,  V  Savino,  A 
Savjani (Lab of Madness, Film Science, Neighborhood Watch, Paradise City) | 
Montaxe: Julia Bloch | Música: Brooke Blair, Will Blair | Intérpretes: Macon 
Blair  (Dwight),  Devin  Ratray  (Ben),  Amy  Hargreaves  (Sam),  Kevin  Kolack 
(Teddy), Eve Plumb (Kris), David W. Thompson (William)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2013
Premio FIPRESCI (Quincena Realizad)
Festival de Xixón 2013
Mellor Director

SINOPSE
a

Dwight é un vagabundo de vida tran-
quila,  un  trintaneiro  sen  teito  que 
vive  no  seu  coche,  un  avellentado 
Pontiac azul. Deambula pola cidade 
e  sobrevive  recollendo  botellas  na 
praia, ata que un día a súa rutina se 
trastorna ao decatarse  dunha terri-
ble noticia. Isto lévao a tomar unha 
decisión desatinada e volver á casa 
da  súa  infancia  para  levar  a  cabo 
unha estraña vinganza.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Cal é o significado do evocador tí-
tulo, Blue Ruin?
Porlle nome a unha película ás veces 
resulta máis difícil que facela. A pe-
sar  da  natureza  violenta  do  filme, 
non quería un título demasiado duro. 
Blue Ruin  [ruína triste/azul]  funcio-
na ben como referencia literal a as-
pectos (o océano Atlántico, o Sedan 
azul oxidado de Dwight) e tamén co-
mo  un  reflexo  do  seu  ton  cruel  e 
brutal.  Ademais  é  unha  frase  que 
significa "debacle", funcionaba ben a 
varios niveis.

O  filme  combina  o  suspense  dun 
thriller con elementos cómicos. Co-
mo conseguiu ese equilibrio?
Aínda que a película é profundamen-
te persoal, coido que as historias de-
ben sosterse por si mesmas. Inspirei-
me  nunha  complicada  mestura  de 
emocións que teño sobre cousas co-
mo a mortalidade, a relixión, a fami-
lia e a cultura norteamericana, ten-
tando ser estrito comigo mesmo para 
centrarme na narrativa. O filme non 
é  unha  declaración  sobre  nada.  Só 
quero  entreter  ao  público.  O  ton 
equilibrado conséguese sendo fiel ao 
inverosímil protagonista. Arrastrámo-
lo á típica historia de vinganza e ve-
mos como o fastidia todo, para logo 
deixar que o brutal, tráxico e ás ve-
ces  hilarante  derrubamento  se  de-

senvolva  con  naturalidade;  explo-
rando así un novo territorio no xé-
nero.  Desexar  vinganza  é  moi  hu-
mano, pero, a diferenza das típicas 
historias de vinganza, Dwight non é 
un veterano de guerra nin nada pa-
recido a un tipo duro, é un asasino 
novato, bastante adorable, creo eu.

Hai algunha película sobre vingan-
za que lle servise de inspiración?
Influíume moito o realismo dramá-
tico  e  o  detalle  procedimental  de 
Ladrón de  Michael  Mann,  pero  as 
miñas inspiracións foron máis litera-
rias,  sobre todo a obra de George 
Pelecanos e Cormac McCarthy. Eles 
son a proba de que, aínda que Amé-
rica pode ser un lugar de desigual-
dade, loita e violencia, tamén crea 
bos escritores.

O rexurdimento do control de ar-
mas como aspecto cultural e polí-
tico en Estados Unidos tivo algu-
nha  influencia  na  concepción  ou 
execución do filme? Quere que se-
xa un comentario sobre a ubicui-
dade das armas no país?
Non tiña intención de converter es-
ta película en portavoz de ningunha 
das partes do debate sobre  derei-
to/control de armas en Estados Uni-
dos. De feito quitei algúns diálogos 
que eran demasiado moralistas to-
mando en conta os recentes sucesos 
tráxicos. Teño opinións fortes sobre 
o tema, pero non quería distraer da 
historia con elas.
Tamén son un gran admirador  dos 
filmes de xénero e considero que a 
violencia  cinematográfica  é  unha 
arte en si  mesma. Ao principio da 
miña carreira dediqueime aos efec-
tos  especiais  e  aprecio  o  aspecto 
técnico  de  ter  sangue  e  tripas  en 
pantalla. A violencia fóra da panta-
lla? non moito.

Vostede ten armas?
Non teño armas.  Está ben, o meu 
soto ten un arsenal de armas, pero 
ningunha dispara balas de verdade.

Macon Blair soporta o peso da pe-
lícula, pero os secundarios lidera-
dos por Devin Ratray (que definiti-
vamente madurou desde a saga de 

Só na casa) e Amy Hargreaves (que 
saíu  recentemente  en  Homeland) 
tamén achegan moito aos seus pa-
peis. Como xuntou a este grupo de 
actores e cal foi o seu método de 
traballo con eles?
A miña misión durante os últimos 15 
anos foi dar a Macon Blair un papel 
protagonista nunha película. É o ac-
tor máis dedicado que coñezo e, pa-
ra ser sinceros, tamén é o meu me-
llor amigo. Deseñei todo o proxecto 
ao seu redor e apoieime non só na 
súa subestimada e emocional entre-
ga,  senón na súa natureza case in-
destrutible:  atravesou  cristais,  sal-
tou de xanelas, bebeu sangue e so-
portou unha dura rodaxe de 30 días. 
Ademais comezou a deixarse medrar 
esa  noxenta  barba  para  o  papel  8 
meses  antes  de  ter  financiamento 
para o filme. 
Un estudante de segundo de direc-
ción que contrata o seu amigo para o 
papel principal normalmente é un si-
nal de alarma para os directores de 
casting,  pero  Brandon  e  Harley  de 
Powers/Kaplan  fiáronse  de  min  e 
buscaron o resto do elenco no meu 
nome. Tiven moita sorte. Son un ve-
terano do cinema independente (co-
mo camarógrafo) e ben sei que can-
do  estás  nas  trincheiras,  se  o  teu 
elenco  non  está  entregado  ao  pro-
xecto, afundiraste sen remedio.
Amy Hargreaves  tivo a amabilidade 
de  facer  a  proba  para  o  papel  de 
Sam, contratámola o primeiro día de 
casting. 
Devin Ratray fixo o casting para un 
papel distinto, era moi novo para el. 
Pero  non  podía  deixalo  marchar.  O 
seu  talento  era  obvio  e  sabíase  o 
guión  de  arriba  abaixo.  Así  que  o 
contratei  para  o  papel  de  Ben sen 
repetir a proba.
Kevin Kolack é un actor  formidable 
que saíu da nada e leu o papel de 
Teddy. Deixouse a vida polo papel e 
estareille eternamente agradecido.
Foi unha honra ter a Eve Plumb no 
papel  de Kris  Cleland,  non só  pola 
súa profesionalidade consumada, se-
nón porque ía ser xenial ver á filla 
d'A tribo dos Brady disparar unha ar-
ma automática en pantalla grande.

Luns 28: BANDA APARTE · Dir. JL Godard | Mércores 30: MAPS TO THE STARS · Dir. D Cronenberg


