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The Piano. Nova Zelandia, 1993. Cor, 121 min. Romance |  Dirección e guión: Jane Campion |  Fotografía: Stuart
Dryburgh | Música: Michael Nyman | Intérpretes: Holly Hunter (Ada), Anna Paquin (Flora), Harvey Keitel (George), Sam
Neill (Alistair), Kerry Walker (Morag), Geneviève Lemon (Nessie) | Produción: Ciby 2000, Jan Chapman Productions

PREMIOS
a

Festival de Cannes 1993
Palma de Ouro, Mellor Actriz
Premios Oscar 1993
Mellor Actriz, Actriz Secundaria, 
Guión Orixinal
Globos de Ouro 1993
Mellor Actriz (Drama)
Premios BAFTA 1993
Mellor Actriz, Vestiario, Deseño de 
Produción
Premios César 1993
Mellor Película Estranxeira

SINOPSE
a

1851. Ada, que é muda desde nena,
acaba  de  enviuvar.  Un  matrimonio
concertado  polo  seu  pai  obrígaa  a
deixar a súa Escocia natal e viaxar a
Nova Zelandia, acompañada da súa
filla Flora, coa que se comunica por
lingua de signos, e do seu piano. Alí
coñece a Alistair, o seu futuro mari-
do, un próspero granxeiro que a obri-
ga a abandonar o piano na praia e
posteriormente llo vende a un veciño,
George Baines. Este establecerá un
estraño pacto con Ada: el deixaralle
tocar o piano a cambio de que ela se
deixe  tocar.  Entre  eles,  sen  mediar
palabra, empeza a xurdir unha cone-
xión especial.

NOTAS DA PELÍCULA

A produción da película comezou en
abril de 1992; a rodaxe tivo lugar de
maio ata xullo, e a produción finali-
zou o 22 de decembro dese ano.
a

Segundo Campion,  O piano  está in-
fluenciada por  The Story  of  a  New
Zealand River de Jane Mander, e ten
tamén certa esencia que se remonta
a Emily Brontë e  Curutos treboentos
na  súa  expresión  do  desexo  femi-
nino.  A inclusión de  Barbazul  como
peza  do  certame  de  Nadal  insinúa

que o filme pode entenderse como
unha nova versión deste  conto de
fadas francés.
a

Atopar a actriz para o papel de Ada
foi  un  proceso  difícil.  Sigourney
Weaver  era  a  primeira  opción  de
Campion, pero rexeitou o papel por-
que estaba a tomarse un descanso
do  cinema  nese  momento.  Tamén
considerou a Jennifer Jason Leigh,
pero esta non puido participar por-
que  estaba  comprometida  coa  ro-
daxe de Rush. Isabelle Huppert reu-
niuse  con  Campion  e  mesmo fixo
probas  vestida  como  Ada;  poste-
riormente  dixo  que  lamentaba non
ter  loitado  polo  papel  como  fixo
Hunter, á que non tiveran en conta
porque Ada fora escrita orixinalmen-
te  como unha  muller  moi  alta  e  a
actriz mide 1,57 m.  Con todo, insis-
tiu en que a visen, e na proba des-
cubriron certa calidade no seu ros-
tro que a facía única. Holly Hunter
interpretou  a  maioría  das  secuen-
cias tocando o piano ela mesma.
a

A actriz para Flora escolleuse des-
pois de seleccionar a Hunter. Houbo
unha serie de audicións abertas pa-
ra nenas de 9 a 13 anos, procuran-
do  que  fosen  baixas  abondo  para
aparentar  ser  a  filla  de  Ada.  Anna
Paquin,  de 9 anos,  obtivo o  papel
fronte a outras 5.000 nenas; segue a
ser a segunda actriz máis nova en
gañar un Oscar.
a

Campion volveu contar  co director
de  fotografía  Stuart  Dryburgh,  co
que xa traballara en Un anxo na mi-
ña  mesa.  Dryburgh  outorgou  gran
importancia  ao  tratamento  da  cor,
procurando  conseguir  unha  paleta
de  cores  que  determinase  o  valor
emocional de cada escena. A praia
representábase con tons amarelos e
rosados, como un lugar máxico. O
bosque definiuse como un ambiente

opresivo e claustrofóbico usando fil-
tros azuis,  luz fría e sombras escu-
ras. Na casa de Stewart usou o ma-
rrón  para  dar  unha  sensación  de
agresividade.  A  de  Baines  tiña  o
mesmo azul do bosque, pero segun-
do transcorre a historia de amor, ese
azul transfórmase en tons cálidos.
a

A partitura de Michael Nyman é unha
das  bandas  sonoras  máis  exitosas
de todos os tempos. Se non era co-
mún que a  música  tivese un papel
tan destacado nunha película,  é in-
sólito  que  transmitise  o  diálogo  do
personaxe  principal.  O  álbum  ven-
deu varios millóns de copias, e a pe-
sar de ser tan icónicas, moitas das
cancións  empregáronse  posterior-
mente  noutras  películas,  series  e
anuncios,  converténdoa  nunha  das
músicas orquestrais máis escoitadas
dos últimos vinte anos.
a

Nos 25 anos transcorridos desde o
seu lanzamento,  O piano  é reivindi-
cada como un clásico moderno fe-
minista: nun momento no que as pe-
lículas que representaban a sexuali-
dade feminina eran dirixidas por ho-
mes, a visión de Campion, que ex-
presaba de forma instintiva o esper-
tar sexual das mulleres, converteuse
no kilómetro cero para a ollada fe-
minina no cinema.
a

O piano foi un éxito de crítica e co-
mercial,  ao  recadar  140  millóns  de
dólares en todo o mundo cun orza-
mento de 7 millóns.  Campion foi  a
primeira e única muller en recibir Pal-
ma de Ouro no Festival de Cannes. 

En 2019, a BBC fixo unha enquisa a
368 expertos en  cine de 84 países
para escoller os 100 mellores filmes
dirixidos por mulleres, e  O piano foi
nomeada  a  mellor  película:  case  o
10% dos críticos enquisados déron-
lle o primeiro posto nas votacións.

Vindeira sesión, venres 23: Fantasía · vv. aa.


