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SINOPSE
a

Ree Dolly, de 17 anos, decide buscar 
ao  seu  pai  despois  de  que  este 
ofreza a casa familiar como garantía 
para a fianza que lle permitirá saír 
do cárcere e desapareza sen deixar 
rastro. Antes de perder o fogar no 
que vive coa súa nai enferma e os 
seus irmáns, Ree prefire enfrontarse 
á lei do silencio dos seus parentes.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Por que quixo adaptar a novela 
Winter's Bone ao cinema?
Lin  Winter's  Bone  dunha  soa  vez. 
Facía moito que non me ocorría isto 
cun libro. Era unha historia como as 
de  antes,  cunha  protagonista  coa 
que  simpatizaba  e  unha  atmosfera 
palpable.  As  circunstancias  de  Ree 
son moi diferentes das miñas.

O  escritor,  Daniel  Woodrell, 
colaborou na película?
A coguionista Anne Rosellini e mais 
eu visitamos a Woodrell na súa casa 
do sur de Misuri e fixemos con el a 
primeira  procura  de  localizacións. 
Vimos  regatos,  covas  e  casas  de 
todo  tipo.  A  súa  muller  Katie 
concertounos citas con contacontos, 
cantantes e especialistas na cultura 
dos Ozark. Tamén falamos co shérif 
sobre o grave problema da adicción 
á  metanfetamina.  Quedamos 
encantadas con esta primeira visita, 
pero  eramos  conscientes  de  que 
precisariamos  un  guía  que  nos 
puidese introducir na comunidade.

Como  foi  rodar  con  Jennifer 
Lawrence?
Jen tomouse o papel moi a peito e 
traballou  moi  duro.  Aprendeu  a 
cazar,  a  cortar  madeira  e  outras 
tarefas que lle parecían necesarias. 
O  seu  acento  natural  xa  era  moi 
similar  ao  de  Ree.  Ao  chegar  a 
Misuri  antes  da rodaxe,  estableceu 
amizade  coa  familia  da  casa  onde 
íamos  rodar.  Aprendeu  os  nomes 
dos  cans,  aprendeu  a  manexar 
varias  máquinas  e  estableceu  un 
vínculo afectivo cos fillos. No filme, 
ten un irmán e unha irmá menores. 
Jen  sabe  traballar  con  nenos  e 
consegue  que  as  escenas  sexan 
reais para eles, ensaiou moito para 
que estivesen relaxados.
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Como ve ao personaxe de Ree?
Ree desexa sobre todo que os seus 
irmáns saian adiante. Está disposta 
a  loitar  para  impedir  que  a  súa 
familia se separe. Sente impotencia 
cando  os  adultos  toman  decisións 
fatais. Non pode sacar ao seu pai da 
metanfetamina  nin  axudar  ao  seu 
tío, pero quéreos.  É algo moi duro 
para unha persoa tan nova.
Non  é  unha  adolescente  ao  uso. 
Nunca a vemos pasalo ben coa súa 
amiga  Gail  ou  tontear  con  mozos. 
Concéntrase  no  que  debe  facer 
antes  da  data  fatídica.  Ree  non 
acepta unha negativa. Non sabemos 
de  onde  saca  as  forzas,  pero 
estamos con ela.

Como creou a atmosfera natural 
e realista da historia?
Buscamos a unha familia que vivise 
nun  lugar  similar  ao  descrito  na 
novela e que ademais nos deixasen 
rodar  na  súa  casa,  que permitisen 
que lles vísemos comendo, cazando 
e  resolvendo os  problemas diarios. 
Atopamos a varios veciños dispostos 
a ensinarnos a súa vida cotiá.

Para  que  a  ambientación  fose 
realista, rodamos toda a película en 
decorados  naturais  na  casa  da 
familia. O departamento de vestiario 
intercambiou  prendas  novas  por 
usadas cos veciños da zona. Levan 
unha vida frugal, e a miúdo a súa 
roupa está manchada das estufas de 
carbón  e  con  po  dos  camiños. 
Tiñamos  que  incluír  eses  detalles. 
Así, ao darlle papeis á xente de aló, 
asegurámonos de que corrixisen os 
acentos  e  expresións  equivocadas, 
calquera erro en xeral.
a

A  súa  película  anterior  (Down 
to  the  Bone)  e  esta  están 
protagonizadas  por  mulleres 
que  loitan  nunha  contorna 
difícil.  É  unha  coincidencia  ou 
atráenlle eses personaxes?
Atráenme os personaxes que deben 
resolver  un  crebacabezas  para  que 
as  súas  vidas  funcionen,  o  que  a 
miúdo implica  decisións  difíciles  de 
tomar.  Pero  atráeme  tamén  a 
comedia que describe o absurdo da 
vida. Sinto debilidade polas persoas 
que  se  enfrontan  a  circunstancias 
duras;  quero  ver  como  conseguen 
superalas. 
a

Por que rodou en Misuri?
Tíñao moi claro. A historia formaba 
parte de Misuri. Sempre souben que 
non se podía recrear en outro lugar. 
A rexión é a musa do autor. E nós 
precisabamos  que  os  parentes  de 
Ree fosen da rexión, que tivesen o 
acento  correcto.  Moi  ao  comezo, 
buscamos localizacións  nos estados 
que ofrecen os mellores incentivos. 
Woodrell  estaba de  acordo en  que 
rodásemos nos montes ao norte do 
de Nova York;  a  paisaxe parecíase 
bastante  aos  Ozark.  Buscamos 
noutros estados, atopamos paisaxes 
magníficas,  pero  sempre  volviamos 
ao sur de Misuri.
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