
Reseñas das películas O Campo e Padre padrone: 

O profesor recomendounos estas dúas películas nas que aparecen claramente 

diferenciados o campo e a cidade, simbolizando cada un destes unha parte moi 

importante do filme, un antes e un despois na historia, un valores e uns sentimentos 

diferentes, un progreso para as personaxes protagonistas. Presentámosvos a 

continuación uns pequenos resumes das citadas películas.  

 

O campo: 

Un matrimonio xoven  estuda a posibilidade de irse a vivir ao campo porque parece 

que é unha das mellores opcións para o momento que están a pasar. Santiago e 

Elisa son pais dunha nena pequena e se supón que marchando alí encontrarán a 

tranquilidade é unha mellor calidade de vida para a súa pequena, lonxe dos ruidos e 

da contaminación que ten unha grande cidade. 

A casa á que se van a mudar necesita unha gran reforma, xa que está media 

derruída. Elisa comeza a deprimirse e non deixa de pensar que a idea de marchar 

da cidade foi errónea , incluso chega a pensar que algo extraño ocorre nos 

arredores e incluso dentro da casa., quizá todo este comportamento que ela está a 

sufrir ven dado porque non estaba acostumada a un cambio. 

Por outra banda Santiago, empezase a mostrar bastante terco, incluso poderíamos 

dicir que ata violento, xa que non quere entender á súa muller, hai algo que falla 

entre os dous, el é o único que quere permanecer no campo e dalle igual que Elisa 

o este pasando mal mentras que el logre o seu obxetivo. 

 

 

Padre padrone: 

Os irmáns Taviani reflicten na pantalla unha historia baseada na vida de Gavino 

Ledda, o relato de como Gavino foi quen de conseguir gobernar a súa propia vida e 

dirixila cara onde el quería, a pesar de todas as trabas impostas polo seu pai. O pai 

de Gavino é un campesiño que representa a figura da imposición e da dominación, 

sempre un tanto ignorante e irracional, que pretende conducir a seu fillo 

exactamente por onde el ordene. Pola súa parte, Gavino queda relegado a un plano 

de subordinación e resignación incapaz de impoñerse, no que ten que acatar todo o 

que seu pai diga, obedecelo e incluso recibir os seus golpes. Exemplo disto é o feito 

de que o pai non permitía sequera que Gavino fose á escola ou que tivese amigos. 

Toda esta primeira parte da película transcorre no campo. Gavino debe seguir os 

pasos de seu pai, acatando cada cousa que el diga. O campo simboliza aquí un 



pouco un ambiente de ignorancia, onde hai que seguir o camiño marcado para 

conseguir os mesmos obxectivos, xeración tras xeración. O atraso, a ignorancia, a 

falta de cultura, a rudeza e o dominio priman nesta primeira parte, todo elo incluído 

no ámbito rural.  

Gavino consegue aos 18 anos, despois de tantos intentos de revelación contra seu 

pai, deixar a súa casa para ingresar no exército. Este é o primeiro contacto co 

mundo urbano, aínda que tampouco é a saída desexada polo protagonista, posto 

que as condicións ás que se terá que someter seguirán sendo bastante duras. 

Porén, ábrese o sendeiro que levará a Gavino á súa transformación, a acadar aquilo 

que buscaba, e que queda representado pola cidade. Gavino licénciase como 

sarxento experto en electrónica, o primeiro paso na súa educación. Seguidamente 

consegue entrar na universidade de Roma e estudar linguas clásicas. O 

protagonista consegue por fin a súa desexada educación, e nesta segunda parte da 

película reflíctese o mundo urbano como símbolo da educación, da orde, da mesura 

e do progreso.  

Finalmente, unha vez formado e educado, Gavino volta á aldea. Aquí prodúcese un 

choque entre a primeira parte da película, posto que agora o campo xa non aparece 

reflectido como entonces. Con toda a educación recibida, o campo agora xa non se 

ve como un lugar atrasado e ignorante, se non que as virtudes dun e outro mundo 

únense na figura de Gavino dando como resultado unha evolución da mentalidade 

rural, un salto xigante dende a figura do pai. 

 

Unha visión moi interesante, pero non podo rematar este escrito sen sinalar que 

todos estes sucesos se sitúan no ano 1977. Despois de realizar o traballo TS e 

investigar nas diferenzas entre o rural e o urbano, véxome na obriga de sinalar, para 

que esta reseña non pareza un exemplo xeneralizado, que hoxe en día, polo menos 

en todos os exemplos que puiden observar, a situación non se parece en nada a 

vivida por Gavino Ledda. 
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