
LUPE EN TRÁNSITO
-Destino D. Juan Orol-

(Documentario 54´) 
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Sinopse:

Pitcher de beisbol, piloto de carreiras, boxeador, toureiro, axente segredo... e 

finalmente director,  actor,  produtor  e guionista,  Juan Orol creou no celuloide ó 

longo de 50 anos e máis de medio cento de películas un universo de aventuras que 

xurdiron da súa propia experiencia e da necesidade de narrar historias fora como 

fose.

Juan Orol, nado en Lalín en 1893, fillo ilexítimo, como reza a súa partida de 

nacemento, viuse dende moi  novo obrigado a emigrar a América. Alí,  lonxe de 

resignarse a súa sorte,  adoptou sempre papeis  protagonistas na súa azarosa e 

turbulenta vida. Feito a si mesmo, pronto entendeu que o cine era o lugar ideal 

para poder  cumprir  o  seu soño,  contar  historias que interesaran á xente,  e sen 

dúbida conseguino. Casado 5 veces con mulleres 30 anos máis novas que el, facía 

delas auténticas estrelas das súas películas, ata que decidía poñer fin á relación 

profesional e comezar unha nova etapa da man doutra  “star  teenager”. 

Cine  primitivo  de  autor,  surrealismo ou  involuntarias  caricaturas  do  cine 

negro de Estados Unidos, o feito é que Juan Orol xenerou a súa propia estética e 

público. Películas que rouban as tomas da súa propia vida e da vida das xentes 

cotiás. Xentes que ateigaban os cines de bairro de México D.F. para ver a  Orol 

atracando bancos, metralleta en man, e conquistando “chamaquitas” cando o cine 

era un espectáculo popular, e as películas rodábanse en dez días.
Unha mitoloxía  propia  habitada por  charros,  gansters,  mesoneiras  coxas, 

contrabandistas, secretarias perigosas, mulleres salvaxes e nais amantísimas.

 Por  outra  banda,  temos  a LUPE,  moza  investigadora,  que  se  topa 

casualmente  co  cometido  de  achegarse  á  vida  deste  todorreo.  Facendo  da 

necesidade virtude, percorre as poucas pegadas que en Galicia quedan del, e vai 

atopando no seu tránsito familiares  galegos e estudosos cinematográficos,   que 

debullan o perfilado vital deste home, coincidente case fotograma por fotograma 

coas súas películas, das que o documentario irá amosando fragmentos. Do que non 

pode tan siquer imaxinar  LUPE é do final inesperado que a coloca mesmamente 

ante o seu escuro obxecto de desexo, JUAN OROL.
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Ficha Técnica:

Xiana Carracelas como LUPE 

Prod. Executiva e Dirección                  Marce Magán

Guión                                                Xes Chapela & Marce Magán 

Xefa Produción                                   Sara Lourido 

Dirección Fotografía                           Pablo Fontenla 

Son  Directo                                       Pablo Vidal 

Montaxe e Postprodución                    Fernando Alfonsín

Postprodución Son                              Roi Gil 

Equipamento Técnico Video                GSeis TV

Equipamento Técnico Audio                Cochlea Audio 

Imaxes das películas cedidas por Carlos Vasallo e José Díaz 

Interveñen:

Manolo González, Eduardo Galán, Eduardo de la Vega, Jaime Pena, 

José Manuel Sande, Alfonso Orol, Isa “Chiqui” Orol, Juan José Orol, 

Isaac Ferreira, Maruja Montoto, Ramón García e Elías García. 

Localizacións:

Lalín, Sada, Oleiros, Coruña, Ferreira de Valadouro, Santiago, Lugo.

Gravado en DVCPRO 50  16:9 nos meses de nov. e dec. 2009.
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