Divida de Sangue (Cat Ballou)

Sinopse:
No Velho Oeste, professorinha vira lenda ao vingar a morte do pai, assassinado a
mando de capitalista que quer comprar suas terras.
Western cômico com primorosa interpretação dupla de Lee Marvin, como cruel
assassino e como pistoleiro bêbado, que lhe valeu o Oscar de melhor ator em 1965.
O filme mistura western, comédia e musical.
Jane Fonda é Cat Ballou, uma ex-professora transformada em fora-da-lei.
A história começa quando ela volta para sua cidadezinha, depois de estudar fora, e
fica sabendo que seu pai está sendo ameaçado por uma empresa que quer suas terras.
Quando ele é assassinado pelo matador Tim Strawn (Lee Marvin), Cat decide
buscar vingança e recruta Kid Shelleen (também interpretado por Lee Marvin), homem
que já foi um temível pistoleiro, mas que vive o tempo todo bêbado.
Nat King Cole e Stubby Kaye, aparecem várias vezes no meio do filme usando
suas músicas para comentar a história.
Cat Ballou foi um dos primeiros sucessos de Jane Fonda e transformou o ator Lee
Marvin em um astro cinematográfico.
O filme é conhecido também por mostrar o famoso Nat King Cole, em um de seus
últimos trabalhos como cantor.
Ele narra a história, cantando durante o filme, ao lado de Stubby Kaye, a Balada de
Cat Ballou.
Nat King Cole morreu de câncer, meses depois de participar do filme, em fevereiro
de 1965.)
Sucesso de 1965, Dívida de Sangue foi elevado à condição imediata de clássico
quando a divertida mistura de paródia e aventura dos filmes de western estreou nos
cinemas.
Lee Marvin ganhou o Oscar de melhor ator por seu papel duplo como o terrível
assassino sem nariz Tim Strawn e como Kid Shelleen, um atrapalhado beberrão que luta
contra o mal.
Jane Fonda co-estrela como Catherine (Cat) Ballou, a ex-professora transformada
em fora-da-lei, associada de Kid.
O cantor Nat King Cole e o comediante Stubby Kaye também participam
interpretando a canção-título, “A Balada de Cat Ballou”.
Prêmios e homenagens
1965 de Melhor Ator em um papel principal – Marvin
1965 britânico vencedor do Óscar de Melhor Ator – Marvin
1965 Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator – Marvin
Vencedor do Prêmio de Melhor Ator no Festival de Berlim 1965 - Lee Marvin
Nomeações
Melhor Música, Scoring de Música, Adaptação ou Tratamento
Melhor Canção - Jerry Livingston e Mack David de "A Balada de Cat Ballou"
Melhor roteiro, baseado em material de outro meio.

Detalhes
Em Junho de 2008, AFI revelou seu "Top Ten"
Os dez melhores filmes de 10 "clássicos" gêneros cinematográficos americanos
após votação de mais de 1.500 pessoas da comunidade criativa.
Cat Ballou foi reconhecido como o melhor filme de dez no gênero western.
Nat King Cole morreu de câncer de pulmão vários meses antes do lançamento do
filme, ele começou a mostrar sintomas da doença no filme.
Entre muitos outros, Kirk Douglas recusou o papel de Shelleen; ironicamente,
muitos anos mais tarde, ele teria um papel semelhante duplo em O Homem de Snowy
River.
Jack Palance queria desesperadamente o papel, mas nunca foi oferecido.
Ann-Margret foi a primeira escolha para o papel título, mas se recusou.
Em sua aceitação no Óscar, Lee Marvin abriu dizendo: "Metade desse Óscar
pertence a um cavalo em algum lugar no vale".
No início do filme, a Colúmbia Pictures "Tocha Senhora" fez uma mudança rápida
em um desenho animado Cat Ballou, que desenhou e disparou tiros no ar.
Nat King Cole e Stubby Kaye, que cantar e tocar banjo no começo do filme, estão
muito obviamente não tocando seus instrumentos.
Kid Shelleen equivocadamente canta "Parabéns Para Você" quando vê as velas no
caixão de Frankie Ballou.
A melodia foi publicada como uma canção jardim de infância "Bom dia a todos", em
1893 (o filme se passa em 1894), mas é duvidoso que a canção teria se espalhado para o
oeste selvagem dentro de um ano, o mais importante, o "feliz aniversario a Você não
aparece até 1924.
Há uma cena no final do filme em que Lee Marvin é fotografado com objectos
atirados para o ar pela segunda vez; Se prestar atenção, ao fundo, logo depois que ele
atira um pau, é possível ver um pequeno avião no céu.
A dupla Nat King Cole como The Kid Sunrise e Stubby Kaye como o professor Sam
the Shade e apresentada na tela simplesmente como anunciantes, que intermitentemente
narram a história através dos versos da Balada de Cat Ballou.

Elenco

Jane Fonda (1937-) - Cat Ballou

Lee Marvin (1924-1987) - Kid Shelleen / Tim Strawn

Michael Callan (1935-) - Clay Boone

Dwayne Hickman (1934-) - Jed

Nat 'King' Cole (1919-1965) - Shouter (as Nat King Cole)
Stubby Kaye (1918-1997) – Shouter
Tom Nardini (1945-) - Jackson Two-Bears

John Marley (1907-1984) - como Frankie Ballou.

Reginald Denny (1891-1967) - como Sir Harry Percival.

Tucson Bar (AKA Amigo) como cavalo bêbado.
Jay C. Flippen (1899–1971) - Sheriff Cardigan

Arthur Hunnicutt (1910–1979)

Bruce Cabot (1904–1972) - Sheriff Maledon

Burt Mustin (1884–1977) - Accuser
Paul Gilbert (II) (1918–1976) - Train Messenger
Gail Bonney (1901-1984) - Mabel Bentley (uncredited)
Jimmie Booth (1925-) - Townsman (uncredited)
Patrick Campbell (1924-2003) - Undertaker (uncredited)
Dorothy Claire (1925-) - Singing Tart (uncredited)
Nick Cravat (1912-1994) - Minor Role (uncredited)
George DeNormand (1903-1976) - Townsman (uncredited)
John Francis (1923-2001) - Minor Role (uncredited)

Maxine Gates (1917-1990) - Big Woman (uncredited)
Ayllene Gibbons (1906-1987) - Hedda (uncredited)
Herman Hack (1899-1967) - Townsman (uncredited)
Joseph Hamilton (1899-1965) - Frenchie (uncredited)
Elizabeth Harrower (1916-2003) - Minor Role (uncredited)
Harry Harvey (1901-1985) - Train Conductor (uncredited)
Hallene Hill (1876-1966) - Honey Girl (uncredited)
Duke Hobbie (1942-) - Homer (uncredited)
Charles Horvath (1920-1978) - Hardcase (uncredited)
Syl Lamont (1912-1982) - Minor Role (uncredited)
Jack Lilley (-) - Brawler (uncredited)
Ivan L. Middleton (-) - Train Fireman (uncredited)
Jack Pepper (1902-1979) - Banjo Player (uncredited)
Robert Phillips (1925-) - Klem (uncredited)
Chuck Roberson (1919-1988) - Armed Guard (uncredited)
Everett L. Rohrer (-) Train Engineer (uncredited)

Cap Somers (Fredrik Grat Somers) (1893-1970-) - Hangman (uncredited)
Erik Sorenson (-) - Sir Harry's Valet (uncredited)

Carol Veazie Carol Eberts) (1895-1984) - Mrs. Parker (uncredited)
Sailor Vincent (1901-1966) - Townsman with Hairpiece (uncredited)
Charles Wagenheim (1896-1979) - James (uncredited)
Glen Walters (1901-1997) -Townswoman (uncredited)
Ted White (1957-) - Gunslinger (uncredited)
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