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The Godfather. Estados Unidos, 1972. Cor, 175 min. Drama | Dirección: Francis Ford Coppola | Guión: Francis Ford
Coppola, Mario Puzo | Fotografía: Gordon Willis | Música: Nino Rota | Intérpretes: Marlon Brando (Vito Coreleone), Al
Pacino (Michael), James Caan (Sonny), Robert Duvall (Hagen), Diane Keaton (Kay), John Cazale (Fredo), Talia Shire
(Connie) | Produción: Paramount Pictures, Alfran Productions

PREMIOS
a

Premios Oscar 1972
Película, Actor, Guión Adaptado
Globos de Ouro 1972
Mellor  Película  (Drama),  Dirección,
Actor, Guión e Banda Sonora
Premios BAFTA 1973
Mellor Actor Secundario
Premios David de Donatello 1973
Mellor Película Estranxeira

SINOPSE
a

Anos 40. Don Vito Corleone é o res-
pectado e temido xefe dunha do cin-
co familias  da mafia de Nova York.
Ten catro fillos:  Connie,  o impulsivo
Sonny, o pusilánime Fredo e Michael,
que non quere saber nada dos nego-
cios do seu pai. Cando Corleone, en
contra dos consellos de Tom Hagen,
se nega a participar no negocio das
drogas, o xefe doutra banda ordena
o seu asasinato. Empeza entón unha
violenta e cruenta guerra entre as fa-
milias mafiosas.

NOTAS DA PELÍCULA

O padriño adapta a novela homóni-
ma (que á súa vez está baseada na
familia  dos  Mortillaro  de  Sicilia)  de
Mario Puzo. Paramount comprou os
dereitos da novela por 80.000 dóla-
res, xusto antes de que gañase po-
pularidade: permaneceu como best-
seller na lista do New York Times du-
rante  67  semanas,  vendendo  9  mi-
llóns de copias en dous anos. Con
todo, Puzo renegaría dela; dixo que
só a escribiu para pagar débedas.
a

O proceso de preprodución foi unha
travesía  polo  deserto:  ningún  dos
grandes directores  da época quería
adaptar  a  novela  de  Puzo.  Nin  se-
quera  Coppola  estaba  interesado,
pero  a situación  apremiante  da súa

produtora  American  Zoetrope  tras
financiar  a ópera prima de George
Lucas, THX 1138, contribuíu a iso.
a

Coppola  era un director  novo,  sen
grandes éxitos (aínda que acaba de
gañar o Oscar polo guión de Patton)
e cuxa visión chocaba coa dos diri-
xentes  de  Paramount,  que  busca-
ban un filme contemporáneo de es-
caso orzamento e valor que simple-
mente  xerase  ingresos  rápidos.  O
camiño foi longo e tormentoso, pero
o cineasta italoamericano terminou
impondo  o  seu  criterio:  unha  pelí-
cula de época, con folgado financia-
mento e rodada en Nova York.
a

Problemas  similares  xurdiron  co
elenco.  Coppola  esixiu  no  papel
protagonista a Marlon Brando, len-
da da actuación con fama de confli-
tivo. O estudo esixiu púxolle condi-
cións,  pensando  que  o  ídolo  non
aceptaría:  facer unha audición, co-
brar o salario mínimo e facerse car-
go dos gastos que xerasen os seus
desplantes. Brando non só aceptou
senón  que  a  súa  magnética  inter-
pretación engaiolou aos produtores
e logo á audiencia. Algo semellante
pasou con Al Pacino, un actor des-
coñecido daquela, que non encaixa-
ba co prototipo de mozo louro da
novela  (como si  facía Robert  Red-
ford), pero terminou de convencelos
tras a escena do asasinato no res-
taurante.
a

Aínda que os produtores exerceron
enorme presión sobre Coppola, lou-
varon o seu guión. O director seguiu
unha peculiar técnica para elaborar
o libreto: arrincaba da novela as pá-
xinas que contaban algo relevante e
só traballaba con iso. Desta forma
eliminou  subtramas  prescindibles
como  as  aventuras  do  cantante
Johnny Fontane, personaxe inspira-

do en Frank Sinatra. Coppola escri-
biu o borrador inicial para logo cola-
borar con Puzo no acabado, dunha
forma  bastante  independente  pero
sempre coa aprobación do autor.  A
Liga Italoamericana de Dereitos Civís
logrou que se eliminasen do guión as
palabras “mafia” e “cosa nostra”.
a

En Paramount non estaban conten-
tos co resultado, e querían modificar
bastantes cousas en postprodución.
A película era moi longa, e non que-
rían  unha  metraxe  superior  a  dúas
horas;  pero  a montaxe de Coppola
funcionaba tan ben que aceptaron a
versión de 170 minutos. A fotografía
parecíalles escura, ata que que Gor-
don Willis lles convenceu de que lle
daba unha atmosfera opresiva única.
Si os convencera a excelente banda
sonora de Nino Rota, o compositor
de confianza de Fellini,  ao que Co-
ppola fora procurar en persoa a Ita-
lia; pero a coidada dirección artística
tampouco  se  librou  das  súas  reti-
cencias. Decorados e vestiario enca-
receron  excesivamente  o  orzamen-
to,  que do  millón de dólares  inicial
pasou a uns desorbitados 6 millóns.
Investimento que logo demostraría o
seu acerto.
a

A película foi unha das máis popu-
lares de 1972, e durante un tempo
foi o filme con maior recadación da
historia,  cun  ingreso  bruto  de  250
millóns de dólares. Foi seleccionada
para a súa conservación na  Biblio-
teca do Congreso dos Estados Uni-
dos en 1990, ao considerarse “cultu-
ral, histórica ou esteticamente signi-
ficativa”.  O  American  Film  Institute
clasifícaa  como  a  segunda  mellor
película  do  cinema  estadounidense
(detrás  de  Cidadán  Kane).  É  conti-
nuada  polas  secuelas  O  padriño  II
(1974) e O padriño III (1990).
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