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PELO MALO

FICHA TÉCNICA

Pelo malo. Venezuela, 2013. Cor,  93 min.  Xénero: Drama |  Dirección e
guión:  Mariana Rondón  |  Produción: Marité Ugas  (Artefactos, Hanfgarn &
Ufer, Imagen Latina, La Sociedad Post, Sudaca Films) | Fotografía: Micaela
Cajahuaringa |  Montaxe:  Marité  Ugas |  Música: Camilo  Froideval  |
Intérpretes: Samuel Lange (Junior), Samantha Castillo (Marta), Nelly Ramos
(Carmen), Beto Benites (xefe), María Emilia Sulbarán (nena)

PREMIOS
a

Festival de San Sebastián 2013
Cuncha de Ouro á Mellor Película
Festival de Mar de Plata 2013
Mellor Dirección, Mellor Guión

SINOPSE
a

Junior é un neno de 9 anos que ten
o pelo rizado. El quere alisalo para
a foto do anuario da escola, pois así
o levan os cantantes pop que están
de moda. Esta circunstancia lévao a
enfrontarse coa súa intolerante nai,
unha viúva desbordada. O que Ju-
nior quere é pórse guapo para que a
súa nai o queira, pero ela rexéitao
cada vez máis. 

NOTAS DA DIRECTORA

Unha das primeiras imaxes que ti-
ven  desta  película  foi  a  dun  gran
edificio multifamiliar e as miles de
historias que transcorren detrás de-
sas paredes: calor, nudez, precarie-
dade, fraxilidade, sensualidade, se-
xo, violencia, familia. As pequenas
e  íntimas  historias  que  imaxinaba
fixéronse cada vez máis complexas
e naceron os meus personaxes. 

Eles son personaxes desamparados.
Adultos feridos e ferintes, e nenos
aprendendo  a  ferir.  Marta,  a  nai,
concentrada na supervivencia, ensí-
nalle ao seu fillo Junior a sobrevivir
igual que ela, sen recursos, sen li-
berdade.  Pero  Junior  é  diferente,
pelexa con todas as súas forzas polo
seu  desexo:  fotografarse  tal  como
el soña verse. 

Junior vive un difícil camiño de ini-
ciación á vida, marcado pola intole-
rancia da súa nai, que o acosa, con-
vencida da súa ambigüidade sexual.
Junior  non entende o  seu enfado,
con  todo  tratará  de  compracela,
chegando a desistir do seu desexo. 

A cidade tamén lles é hostil. Cara-
cas e súa violencia urbana, política
e  familiar.  Soños  contidos  nestes
edificios  multifamiliares  resultado
do  proxecto  de  “cidade  utópica”
dos  anos  50 de Le Corbusier,  con-
vertidos agora en grandes infernos
verticais. Os meus personaxes viven
rodeados  de referentes  que os ex-

clúen.  As  paredes  convertidas  en
espazo escenográfico para  postula-
dos  ideolóxicos;  unha  iconografía
que os alimenta de certames de be-
leza e mesianismo político. Modelos
vacuos que os devolven, finalmen-
te, á súa desesperanza. 

Da escritura 
Interésame falar de personaxes de-
samparados,  sen recursos  para  so-
brevivir  emocionalmente.  Empecei
por cuestionar o amor dunha nai. É
un instinto ou un deber incondicio-
nal? Unha vez vin morrer a alguén
porque a súa nai non o quería, es-
taba ferido de morte. Desde un ini-
cio, quixen falar da ferida do amor
causada pola intolerancia. 

Tamén quería falar da intolerancia
dentro dun contexto social cargado
de dogmas, que non acepta o dis-
tinto,  onde  o  público  esténdese  á
vida  privada  dos  seus  habitantes,
sinalando as súas diferenzas, xa se-
xan sociais, políticas ou sexuais. 

Tamén quixen profundar nunha con-
dición cada vez máis constante nes-
ta sociedade: o matriarcado. A au-
sencia do pai. A Junior arrebátallo a
violencia. É testemuña do xogo de
poder entre a nai e unha avoa pa-
terna que o quere para a súa conve-
niencia. Junior parece ser seducido
por ela, pero o desexo de que a súa
nai o queira será máis forte. 

Pelo malo é unha pequena historia
sobre a iniciación á vida dun neno
de 9 anos. É un neno que aínda xo-
ga, pero xoga ao horror cotián. 

Dos actores 
A primeira vez que se viron Samuel
e Samantha, gustáronse.  Eu preci-
saba  intimidade  e  amizade  entre
eles, indispensable para crear per-
sonaxes  que  viven  en  conflito  e
violencia. 

Samuel foi o primeiro que fixo audi-
ción  para  o  personaxe  de  Junior.
Pelexou durante 3 meses con moi-
tos outros nenos por quedar co pa-
pel. Co paso do tempo, foi tomando
confianza  e  crecendo  como  actor.
De Samantha, o que máis me sor-
prendeu foi a súa enerxía. O traba-
llo consistiu en canalizar esa ener-
xía. Agradézolle a súa entrega abso-

luta, a confianza que depositou en
min,  sobre  todo  sabendo  que  non
traballariamos nunca sobre o guión.

Ensaiamos  moito  antes  de  filmar.
Creamos vínculos, experiencias co-
múns.  Volviamos unha e outra vez
traballar  sobre  as  relacións  cam-
biando,  complexizando  até  atopar
ese lugar cómodo dos actores, onde
logo de tanta improvisación atopa-
ban as súas pequenas verdades. E o
principal, divertiámonos moito. 

ENTREVISTA Á DIRECTORA

De onde nace o interese por abor-
dar  as  presións  que  hai  ao  ser
parte dunha minoría?
Pelo malo é unha fita sobre a vio-
lencia do xesto, das miradas. Cons-
truína  desde  o  íntimo  para  poder
falar do grave que é non respectar
ao outro. Durante o seu percorrido
por festivais, a película descubriu-
me que o conflito vai mutando para
cada  espectador.  Ás  veces  é  unha
historia  sobre  o  racismo,  outras
sobre a homofobia ou a intolerancia
política. Creo que Pelo malo é unha
historia  universal.  Fala  sobre  a
liberdade do individuo e o dereito
de descubrir a súa propia identida-
de, sen pasar polo xuízo dos outros.

Considera que a represión estatal-
militar venezolana fíltrase na so-
ciedade  en xeral,  e  afecta  aínda
máis ás minorías sexuais e raciais?
Venezuela é un país que está atra-
pado  nunha  polarización  política
moi forte e os extremos presionan
para evitar os espazos de encontro.
Isto xera un clima de non respecto
e de intolerancia cara ao que é dis-
tinto e pensa distinto. 

Como afronta as polémicas?
A verdadeira polémica é a que ten
que darse nas salas de cine, cando
o público se enfronta aos seus pro-
pios medos e desexos. É unha polé-
mica silenciosa, pero contundente.
Esa gústame, é a que espera todo
cineasta. Síntome afortunada se iso
ocorreu con esta fita. A min tocou-
me unha polémica máis mediática,
que  partiu  por  unhas  declaracións
miñas e non por ver a película, por
iso réstolle importancia.


