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Pequeña Miss Sunshine
Títol original: Little Miss Sunshine
Direcció: Jonathan Dayton i Valerie Faris
Guió: Michael Arndt
Interpretació: Abigail Breslin, Greg
Kinnear, Steve Carell, Toni Collette,
Alan Arkin, Paul Dano
Fotografia: Tim Suhrstedt
Muntatge: Pamela Martin
Música: Mychael Danna
Producció: Estats Units, 2006
Versió: original anglesa subtitulada en
castellà
Durada: 102 minuts
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Olive és una nena que somia a part i c i p a r
en el popular concurs de bellesa Little
Miss Sunshine. La seva família, totalment
d e s i n f o rmada i poc conscient del que
amaguen aquests certàmens, decideix
acompanyar-la. En el transcurs d’un viatge ple d’entrebancs, s’aniran posant al
descobert les contradiccions familiars, la
seva relació amb una societat on l’èxit i la
competitivitat són valors importants, però
també la seva capacitat per fer front a
l’adversitat. El culte al cos i la pressió que
s’exerceix sobre les nenes i les dones es
posen al descobert amb tota la seva cru esa durant la celebració del famós concurs, que Olive deixarà en evidència.

O b j e c t i u s

• P re n d re consciència de la pressió social que s’exerc e i x
s o b re les nenes i les dones a través de la imposició de
models de bellesa que condicionen la pròpia perc e p c i ó
del cos.
• Reflexionar sobre les repercussions que poden tenir
s o b re les nenes activitats com els concursos de bellesa
infantils.
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Transgredint els estereotips
familiars per reafirmar-los
L’argument de Pequeña Miss Sunshine gira
al voltant de les peripècies d’una família
que per una circumstància casual, la part icipació de la filla en un concurs infantil de
bellesa, acaba fent un llarg viatge en
camioneta. Aquesta situació els obligarà a
passar un temps confinats en un espai
reduït i posarà a prova la seva paciència.
Alhora, però, els servirà per reforçar el vincle que els uneix. Mentre que el dia a dia
impedeix un apropament més enllà dels
encontres puntuals durant els àpats, el viatge obligarà els personatges a una convivència que servirà per posar de manifest els
conflictes que normalment es mantenen
ocults per la dinàmica quotidiana.
L’escenari on transcorrerà gran part de l’acció, una vella camioneta Wolkswagen, té
una importància destacada a l’hora d’augmentar la sensació de reclusió de la família
protagonista, els integrants de la qual semblen no tenir res en comú. Aquest efecte es
ressalta en les primeres seqüències del
film, en què es van introduint els personatges. D’una manera molt efectiva, a través
del muntatge paral·lel, s’ofereix una informació clau sobre cadascun dels membre s
de la família Hoover, mostrant-los en situacions que posen al descobert els trets que
els caracteritzen i que serveixen per re f o rçar la sensació de contrast entre la form a
de ser d’uns i altres. Aquesta descripció
també obeeix a la intenció de posar de
manifest les pròpies contradiccions de cada
personatge; el que volen ser i el que són en
realitat. La forma en què es presenta la protagonista és molt il·lustrativa en aquest sentit: Olive està veient la retransmissió del
concurs de Miss Amèrica a la televisió i
imita alguns dels moviments estere o t i p a t s
de les models. Se’ns mostra d’esquena, de
manera que podem veure al mateix temps
les imatges a la televisió i la imitació que

ella fa en funció del que veu. A continuació,
la càmera capta la seva cara i ofereix un
primeríssim pla dels seus ulls, oberts de bat
a bat. Ara podem veure les imatges de la
televisió reflectides a les enormes ullere s
que porta, imatge que serveix per emfasitzar
l’experiència que està vivint aquest personatge i al mateix temps la diferència que hi
ha entre ella i les aspirants a Miss Amèrica.
Amb el contrapicat amb què es conclou la
seqüència, es reforça el somni de grandesa
d’Olive, la seva aspiració de convert i r-se en
una d’aquestes reines de la bellesa algun
dia.
Aquest joc de contrastos també té lloc amb
la resta dels personatges. Algú que es prepara per consumir droga, del qual només
veiem les mans i després part del ro s t re ,
resultarà ser l’avi. Per definir Richard, el
pare, els realitzadors juguen a crear un
malentès. Així, mentre que sembla haver
assolit l’èxit que preconitza amb els cursos
que imparteix, el que veiem quan l’aula
s’il·lumina és que gairebé no té alumnes, de
manera que es posa de manifest que està
molt a prop del que més tem i que ell defineix com a fracàs. L’oncle Frank, per la
seva banda, re p resenta un personatge que
ha llençat la tovallola, que ha deixat de lluitar; la viva imatge del perdedor segons
Richard. Però serà justament ell qui sabrà
connectar amb Dwayne, el fill gran que no
parla amb ningú. Sheryl, la mare, és el personatge que aporta seguretat, que fa de
mediadora en els conflictes i destil·la re specte i comprensió davant les rareses de la
seva família.
El pare obsessionat pel triomf, la mare
sacrificada, l’adolescent aïllat del món, l’oncle homosexual, l’avi rebel. Aquestes figure s
caricaturitzades, clixés utilitzats habitualment pel cinema, són re p resentats en
aquesta ocasió amb una voluntat transgre ssora, però no per qüestionar-los, sinó per
re a f i rmar-los. Si bé en la primera seqüència
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en què es mostra la família junta durant el
sopar tots els personatges estan incòmodes, a mesura que avança el relat es van
alliberant de les actituds inicials i es most ren tal com són, fet que contribueix a
reforçar el seu rol.
El viatge dels Hoover, una carrera d’obstacles que en alguns moments posa en perill
la continuïtat del viatge i la convivència
familiar, simbolitza de forma molt clara la
capacitat de la família d’adaptar-se als canvis, de fer front a les crisis constants que li
toca viure. Per això la transgressió a què
apunten els personatges no va més enllà
d’una sèrie de girs còmics destinats a conf i rmar que, malgrat les diferències i fins i
tot les incompatibilitats de caràcter, la família és un lloc segur.

Un final amb una voluntat
crítica
Però la finalitat de Pequeña Miss Sunshine
no és erigir-se en un al·legat a favor de la
família, i tota la història està orientada cap
a un final on es desenvolupa el veritable
a rgument del film, que no ha fet altra cosa
que desviar la nostra atenció cap a les peripècies dels protagonistes. De fet, la
pel·lícula es pot entendre com un pre t e x t
a rgumental per desenvolupar el desenllaç.
Una de les claus del que tindrà lloc al final,
el número de ball que Olive assaja amb el
seu avi, es manté totalment en secret al
llarg de tot el relat i res fa pensar en la
transgressió que està tramant el vell. «Els
deixaràs tots bocabadats», repeteix en
diverses ocasions. Però no és fins que la
família arriba a l’hotel on tindrà lloc el certamen que ens preguntem per les intencions de l’avi. Perquè, davant del panorama
de nenes primes disfressades d’adultes,
maquillades i vestides de forma caricaturesca, i que fa anys que es dediquen a
cantar, ballar i fer acrobàcies, Olive està
totalment fora de lloc. La incògnita sobre
què farà la protagonista dalt de l’escenari
va creixent. De seguida es fa evident que el
concurs és una trampa i que Olive no està

a l’alçada de la resta de concursants. El seu
pare es mira els preàmbuls astorat, busca la
complicitat al seu voltant, i només pensa en
el que està a punt de passar a Olive. Amb
l’ajut de Dwayne, intenta convèncer Shery l
de l’error que estan a punt de cometre si
deixen que la nena surti a l’escenari, però
aquesta no vol decidir per la seva filla, que
ha posat tota la il·lusió en la prova.
I finalment arriba el moment més esperat
del film, quan Olive és cridada a pujar a
l’escenari. Tota la càrrega crítica que només
s’ha fet visible en petites dosis en algunes
situacions al llarg de la pel·lícula està continguda en una seqüència memorable, la
del striptease de la protagonista. A més de
descobrir les intencions sabotejadores de
l’avi, el número esdevé un gest de lucidesa
necessari davant de tanta absurditat, i en
termes generals davant la creixent imposició
de models de bellesa a través de concursos
infantils. Amb el seu inesperat striptease
Olive escandalitza una audiència que no
posava cap objecció davant l’evident sexualització de les nenes en què es basen
aquests certàmens. I ho fa perquè paro d i a
justament allò que ells fan de manera encoberta, fent visible la veritable funció voyeurística que tenen.

Proposta d’activitats
• Debateu a classe sobre la forma en què
ens influencien els estereotips de bellesa
imperants a la nostra societat i com condicionen la visió que tenim del nostre
p ropi cos i la dels altres. La visió que té
Olive de les models de bellesa, quin efecte li causa?

• Analitzeu la crítica que fa la pel·lícula a
la pressió que reben les nenes per adequar-se a uns ideals de bellesa. A l’hora
de triar el menjar en un restaurant, per
exemple, quines conseqüències té la
decisió d’Olive? Com reaccionen els altre s
personatges?
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g l o s s a r i
• La culminació de les pressions sobre el
cos a què se sotmet les nenes són els
concursos de bellesa infantils. Quin tractament reben les participants en aquests
c e rtàmens? Quina és l’actitud dels adults,
o rganitzadors i familiars? El número que
realitza Olive, perquè causa tant enrenou? Quin significat diríeu que té?

• Va l o reu l’aportació crítica del film per la
seva proposta de promoure altres formes
de relacionar-se amb el cos positives,
allunyades del sacrifici i la mirada culpabilitzadora. En quines seqüències es fa
visible aquesta actitud crítica?

• Un dels temes de què tracta la pel·lícula
és la dicotomia èxit/fracàs, una forma de
d i f e renciar les persones que Richard té
molt interioritzada i que aplica a totes les
persones que l’envolten, responsabilitzant-les de les coses que els passen.
Descriviu les situacions en què es fa més
evident aquesta visió del món i quines
són les reaccions dels altres personatges.
En relació a la participació d’Olive en el
concurs de bellesa, de quina manera re spon cada personatge? Com ho faríeu
v o s a l t res? Amb la seva participació, què
c reieu que ha aconseguit Olive? I si no
s’hagués quedat fins al final?

• Tot i l’aparent incompatibilitat dels pro t agonistes, la família Hoover es manté
unida i acaba fent pinya davant la pro v a
que li toca passar a Olive. Com explicaríeu aquesta actitud? Quina inform a c i ó
aporta sobre la família com a institució?

Enquadrament: resultat de l’operació de seleccionar una
porció de l’espai visual. En funció de la distància entre el punt de vista i el referent queden
determinats els diferents tipus de pla.
Contrapicat: tipus de pla obtingut per la càmera situada del
referent, per obtenir un engrandiment de l’objecte o personatge.
Muntatge: en el sentit més tècnic, és el procés destinat a
organitzar el conjunt de plans que formen un
film en funció d’un ordre preestablert; una
operació definida generalment al guió i durant
la fase de rodatge, amb la segmentació de l’acció en diferents plans que s’uneixen per ordenar la pel·lícula narrativament i dotar-la de
ritme.
Muntatge paral·lel: forma de muntatge en què dues o més
escenes, independents cronològicament, es
desenvolupen simultàniament, creant una
associació d’idees en l’espectador/a.
Muntatge alternat: en aquest cas, les dues o més accions
paral·leles estan unides per la seva simultanïetat temporal, que crea el corresponent vincle
narratiu. Seria el cas de les escenes de persecució, per exemple, en què no cal mostrar en
un mateix pla el perseguidor i el perseguit per
saber qui persegueix a qui.
Pla: unitat espaial-temporal filmada en continuïtat. Des del
punt de vista tècnic, és la quantitat de pel·lícula impressionada des que el motor arrenca fins
que s’atura. En un film acabat (muntat), el pla
està limitat pels dos talls que l’uneixen al pla
precedent i següent.
Primeríssim pla: tipus d’enquadrament en què una part del
rostre ocupa tot l’espai de la pantalla. Influeix
de manera decisiva en la proximitat i allunyament de l’espectador respecte als personatges,
per la qual cosa és determinant en relació a
les nocions d’identificació i punt de vista.
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Filmografia
Punt de vista: expressió que té tres accepcions.
Punt de vista ideològic: expressa una opinió sobre alguna cosa.
Punt de vista visual: indica el lloc des d’on es veu el que
mostra una imatge. S’identifica amb la mirada que ens dóna a veure alguna cosa. En
cinema hi ha dues fonts perceptives, una
visual i una altra sonora. Per diferenciar-les
s’utilitza el terme ocularització, que indica la
relació entre el que mostra la càmera i el
que veu un personatge. El terme auricularització s’aplica a la relació entre les informacions auditives i els personatges.
Punt de vista narratiu o focalització: expressió utilitzada
en narratologia per indicar la manera d’organitzar el saber narratiu des de la instància
narradora. Poden produir-se tres modalitats.
Focalització zero, quan la instància narradora és omniscient; focalització interna, quan
el saber queda restringit al punt de vista
d’un personatge, i focalització externa, quan
el saber és menor que el dels personatges.
L’anàlisi fílmica aplica el concepte de focalització de la
narratologia per respondre a la pregunta: a través de qui
coneixem i veiem els esdeveniments de la història relatada? Per la heterogeneïtat dels elements visuals i sonors
que intervenen en una pel·lícula, la focalització es determina com un procés global en què es combinen el punt
de vista visual, sonor i narratiu. Per exemple l’alternança
“personatge que mira” (ocularització externa) i “el que
veu el personatge” (ocularització interna) dóna lloc a una
focalització interna des del punt de vista narratiu (coneixem o veiem una cosa a través del personatge). Dos
punts de vista òptics (“veure” i “veure a través de”)
s’han combinat a través del muntatge com a perspectiva
narrativa.
El punt de vista ideològic d’una pel·lícula s’expressa en
l’elecció de la realitat que es vol mostrar i en les formes
perceptives i narratives que s’utilitzen per significar-la. El
contingut d’un film és inseparable de tots els elements
que intervenen en la seva mostració. El que mostren les
imatges no es la realitat, sinó els signes visuals i sonors
que s’han elegit per representar-la o anomenar-la. El que
veiem en un film (documental o ficció) és sempre el
resultat d’un discurs, d’una representació, que algú ha
construït sobre la realitat.

complementària

¡Quiero ser famosa! (Ledereen beroemd!)
Dominique Deru d d e re, 2002
M a rva és una joveneta que, fascinada pel món irreal de
les estrelles televisives, aspira a ser cantant. Per aconseguir els seus somnis es presenta a tots els concursos
possibles amb el suport incondicional de la seva família.
Les seves actuacions, però, no aconsegueixen que tingui èxit. Quan el seu pare perd la feina a la fàbrica on
ha treballat tota la vida, rapta Debbie, una cantant de
moda, veient en ella la plataforma per aconseguir definitivament la fama de la seva filla.

La boda de Muriel (Muriel’s Wedding)
P.J. Hogan, 1994
Comèdia àcida que incideix en la importància de pre nd re decisions pròpies. Muriel és una noia que no encaixa en el món on viu, una petita ciutat d’Austràlia on tot
gira al voltant del centre comercial. La seva família
només dóna importància a les aparences, i les seves
amigues viuen preocupades pel cos. Per sobre v i u re es
refugia en les cançons d’ABBA i somia que un príncep
blau vindrà a rescatar-la. Cansada d’esperar, decideix
anar-se’n a Sydney i canviar la seva vida.

Las mujeres de verdad tienen curv a s (Real Women Have
Curves)
Patricia Cardoso, 2002
El film és un al·legat a favor de l’acceptació del cos. La
p rotagonista, una jove provinent d’una família mexicana
immigrada als Estats Units, és un exemple en aquest
sentit. Tanmateix, la seva lluita no és només la de fer
c re u re als altres que ella és feliç tot i no encaixar amb
els cànons, sinó que també s’haurà d’enfrontar a d’alt res situacions, com les exigències familiars o l’explotació laboral de les dones immigrades al país més ric del
món.
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Pequeña Miss Sunshine
Sinopsi
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Pequeña Miss Sunshine
Títol original: Little Miss Sunshine
Direcció: Jonathan Dayton i Valerie Faris
Guió: Michael Arndt
Interpretació: Abigail Breslin, Greg
Kinnear, Steve Carell, Toni Collette,
Alan Arkin, Paul Dano
Fotografia: Tim Suhrstedt
Muntatge: Pamela Martin
Música: Mychael Danna
Producció: Estats Units, 2006
Versió: original anglesa subtitulada en
castellà

Olive és una nena que somia a participar en el popular
concurs de bellesa Little Miss Sunshine. La seva família,
totalment desinformada i poc conscient del que amaguen aquests certàmens, decideix acompanyar-la. En el
transcurs d’un viatge ple d’entrebancs, s’aniran posant
al descobert les contradiccions familiars, la seva relació
amb una societat on l’èxit i la competitivitat són valors
importants, però també la seva capacitat per fer front a
l’adversitat. El culte al cos i la pressió que s’exerc e i x
sobre les nenes i les dones es posen al descobert amb
tota la seva cruesa durant la celebració del famós concurs, que Olive deixarà en evidència.

Comentaris de la crítica

La América del triunfo

«No hay truco en esta película. Nos lo sabemos todo
desde el principio, o casi, porque la presentación de los
personajes es suficientemente ambigua como para que
no sepamos bien por dónde vamos a navegar: una
especie de conferenciante con escasa audiencia; una
mujer al borde del ataque de nervios; un profesor suicida; un viejo drogadicto; un adolescente que no habla y
una niña gordita y con gafas que quiere ser Miss infantil. Rápidamente la película se convierte en una comedia familiar para todos los públicos. Y, sin embargo, no
sólo és un film divertido: es también un canto a la diferencia y una cruel denuncia de esos terribles concursos
de misses infantiles. Si no tuviera mucho respeto a la
palabra pornografía, diría que el desfile de anorm a l i d ades que re c o rre la pasarela del concurso de Miss
Sunshine es auténticamente pornográfico. Por eso
resulta tan liberador el striptease de la pequeña Olive.
Es un soplo de aire fre s c o » .

«El cine americano, sobre todo el independiente, se ha
acostumbrado en la última década a mostrarnos infinidad de familias disfuncionales que desmentían a las
legiones de mentes bienpensantes que pintaban su
sociedad del mismo color que la valla y el jardín desde
el que presumían de su irre p rochable fachada. La pro l e
de Pequeña Miss Sunshine, magnífico debú en el larg ometraje de los especialistas en videoclips Jonathan
Dayton y Valerie Faris, es la última en llegar. Una película que destaca por tres aspectos: la profundidad de
su discurso, más allá de su aparente excentricidad; la
perfección de su sorprendente guión, escrito por el también novel Michael Arndt, y la sencilla complejidad de la
dirección, tan funcional como elegante. Arndt, Dayton y
Faris han armado una estruendosa crítica sobre el éxito
a cualquier precio que pregona una parte de la sociedad occidental contemporánea. “En el mundo hay dos
tipos de personas: los ganadores y los perd e d o res”, proclama el padre de familia, uno de esos gurús de los

Núria Vidal. Fotogramas, 20 d’octubre de 2006
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l i b ros de autoayuda, un mentiroso profesional que va de
ganador y de ayudar a los demás en el camino hacia el
triunfo, pero que en realidad no es más que un perd edor nato. Junto a él, una esposa adicta a la comida
basura, un hijo adolescente obsesionado con la obra de
Friedrich Nietzsche, un padre jubilado y cocainómano,
un cuñado experto en la vida y la obra de Marcel Pro u s t
(¿hay mayor perdedor?), y una cría obsesionada con los
concursos de belleza infantiles. Así, los autores carg a n
contra esas infames pasarelas de la belleza en las que
se viste a las niñas con lencería fina ante los atónitos
ojos de unos y las cómplices miradas de sus salvajes
progenitores.

Pequeña Miss Sunshine utiliza para ello un lenguaje
entre el desenfado y la hondura cargado de mala baba,
y narra su odisea a través de una estructura de alocada
road movie con diversas paradas en forma de vía cru c i s .
Exhibida en el mercado independiente del Festival de
Sundance, donde no participó en ninguna sección a
concurso, la película fue comprada por la Fox para su
distribución y gracias al boca-oído se ha convertido en
una de las películas del año en Estados Unidos y en
una aspirante a conseguir alguna candidatura para los
Oscar, sobre todo en el apartado de guión. Fresco y profundamente divertido, crítico y al mismo tiempo tre m e ntamente doloroso, el debú de Faris y Dayton viene avalado por el reciente Premio del Público en el festival de
San Sebastián.
J.O. El País, 20 d’octubre de 2006

Filmografia de Johnatan Dayton i Valerie Faris: tenen una amplia trajectòria en comú dedicada a la realització de videoclips musicals per a grups com The Offspring, The Red Hot Chili Peppers, REM o The Smashing Pumpkins, entre d’altres.
Little Miss Sunshine, és el seu primer llarg m e t r a t g e .

