
Niki Caro, la directora

Niki Caro és una directora, 
productora i guionista de 
cinema que va néixer el 1967 
a Wellington, Nova Zelanda. 
Whale rider, va ser aclamada per 
la crítica i va guanyar diferents 
premis a nivell internacional.
Caro es va llicenciar en Belles 
Arts a Elam School of Fine Arts 
a Auckland i es va diplomar 
en cinema a Swinburne a 
Melbourne.

Witi Ihimaera, el novel·lista

Witi Tame Ihimaera-Smiler 
(Gisborne, 1944), conegut com 
a Witi Ihimaera, és un escriptor 
neozelandès, que escriu en 
anglès i maori.
Va començar com a diplomàtic 
a Nova Zelanda al 1973 i va 
treballar a Canberra, Nova York 
i Washington D.C.
Escriptor prolífic, quasi tota la 
seva obra són contes o novel·les 
que expliquen la vida quotidiana 
de la societat maori actual. Va ser 
guardonat amb el New Zeeland 
of Order of Merit de literatura al 
2005.

Crítica

Pel·lícula basada en la novel·la 
de Witi Ihimaera. L’argument de 
la pel·lícula segueix la història 
de Paikea Apirana (Pai), una 
nena d’onze anys, que és la 
última descendent en la línia 
successòria de la tribu maori.
Ens situem a Whangara, a la 
costa est de Nova Zelanda, en 
ple territori dels maoris. El film 
explica una història actual, tal 
com viu actualment a Nova 
Zelanda aquesta comunitat, però 
al mateix temps realitza un viatge 
al passat, intentant recuperar 
velles tradicions i llegendes. La 
ficció entronca amb la realitat, 
ja que tant la directora Niki Caro 
com l’escriptor Witi Ihimaera i 
alguns dels actors es troben en 
una situació similar, apostant 
per viure la modernitat sense 
perdre, o intentant recuperar, 
velles tradicions i llegendes, que 
els lliguen al territori originari 
del qual parteixen.
Volem destacar que ha aquest film 
ha estat rodat a Nova Zelanda, 
amb la participació de membres 
de la comunitat maori. Niki Caro 
aposta clarament per utilitzar el 
paisatge originari de les històries 
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Sinopsi

En un petit poblat de la costa de Nova 
Zelanda, els aborígens de la tribu 
Whangara creuen que procedeixen 
d’un únic ancestre, el Paikea (genet 
de balenes). Segons la tradició, el cap 
dels Whangara, el Paikea, ha de ser un 
primogènit mascle; però Pai, una nena 
d’onze anys, creu que està destinada 
a ser la màxima autoritat de la tribu.

Fitxa tècnica 

Direcció………….................…….Niki Caro
Guió………….......................…….Niki Caro, 
basat en la novel·la de Witi Ihimaera
Música…….............………….Lisa Gerrard
Fotografia……............……..Leon Narbey
Vestuari………….....……Kirsty Cameron
Durada…………..................………105 min.
Any……………..............…………….2002
Premis……….........… 2003 BAFTA (Millor 
repartiment); 2003 Oscar (Nominada a
millor actriu: Keisha Castle Hughes)
País…………..Nova Zelanda i Alemania

Fitxa artística

Paikea Apirana.Keisha Castle-Hughes
Koro Apirana……….…Rawiri Paratene
Nanny Flores……………Vicky Haughton
Porourangi…………….......……Cliff Curtis
Tio Rawiri…………..........………Grant Roa
Hemi……………………..Mana Taumaunu



que ens  explica i com a extres la 
gent que viu allà; això no fa més 
que donar credibilitat, riquesa  i 
força al que ens vol transmetre. 
Per la tradició maori, representada 
en el film per Koro Apirana, l’avi 
de Pai, el líder de la tribu ha 
de ser un nen –en línia directa 
paterna descendent de Paikea 
(el genet de balenes), el que va 
muntar a sobre d’una balena a 
Hawaiki i va arribar a les costes 
de Nova Zelanda. 
Pai és una nena i per tant segons 
la tradició maori, defensada 
fermament pel seu avi, no pot 
exercir de líder.
Partint d’aquests fets, la història es 
va desenvolupant principalment 
amb aquest estira-i-arronsa  entre 
l’avi i la nena. Koro Apirana 
també manté friccions amb el 
seu fill i amb la seva dona.
Koro o vell Paka, com la seva 
esposa l’anomena, representa una 
tradició massa arrelada al passat, 
que xoca amb una evidència, que 
és el lideratge natural de Pai, que 
es va desenvolupant i consolidant 
al llarg del metratge.
Koro busca una manera de 
vincular el seu poble a la 
natura, de buscar els orígens, 
d’aproximar-se als avantpassats. 
El personatge es va transformant, 
va evolucionant, i finalment 
s’adona que ha de canviar la 
manera com vol aconseguir 
aquesta vinculació espiritual de 
la comunitat amb les balenes, 
amb la terra i el mar de la seva 
gent .
Pai cada vegada està més 
convençuda que és ella qui ha 
de guiar la comunitat; sent una 
vincle espiritual, quasi místic 
amb el mar, amb la comunitat, 
amb les creences, amb els càntics, 
fins i tot amb el seu avi.
Això és el que ens vol transmetre 
Niki Caro, aquest vincle espiritual 

de la nena amb la natura. Pai  
sembla ser que ha heretat aquesta 
força dels seus avantpassats. 
L’avi  ho veu, ho nota  però es 
resisteix a acceptar-ho.
Koro Apirana, en el seu intent 
de buscar un nou líder per la 
comunitat, tot resistint-se a 
acceptar la seva néta com el líder 
natural d’aquesta, organitza una 
escola sagrada d’aprenentatge, 
per tal de transmetre tots els 
valors i tradicions de la cultura 
maori. Però Pai  no es pot 
mantenir al marge, i tot espiant, 
tot rondant a prop dels alumnes 
de l’escola, va aprenent i es va 
impregnant de les tradicions, de 
les maneres de fer, de l’ús de la 
taiaha –instrument de lluita- etc.
Seguint el procés d’assimilació 
de la cultura maori, Koro posa 
una prova als seus alumnes, en 
la qual han de trobar la dent 
d’una balena al fons del mar. 
Evidentment els seus alumnes 
no la troben i és la seva néta Pai 
qui l’aconsegueix trobar.
La música està perfectament 
integrada amb el misticisme de 
la pel·lícula, sobretot en escenes 
de comunió amb la natura, com 
en una de les últimes escenes, 
quan Pai a llom de la balena 
aconsegueix que aquesta torni 
al mar. Es vol donar realisme 
documental a les escenes de les 
balenes i el que es fa és utilitzar 
metratge existent sobre la balena 
franca austral. I per altra banda 
van treballar amb la construcció 
de maquetes de balenes, sobretot 
a l’hora de rodar l’escena de les 
balenes aturades a la platja, i en 
una de les últimes escenes quan 
Pai munta una de les balenes i fa 
que aquesta torni al mar. Tal com 
ens explica en una entrevista la 
pròpia Keisha, aquesta escena 
la va protagonitzar ella mateixa; 
no van utilitzar cap doble, sinó 

que va ser la propia actriu la que 
va pujar sobre la reconstrucció 
d’una balena, i va protagonitzar 
les espectaculars imatges finals a 
lloms de l’animal. 
Cal destacar l’actuació de Keisha 
Castle-Hughes en la que ha 
estat la seva primera pel·lícula. 
Interpreta el paper de Pai, la 
descendent del genet de balenes, 
i va ser nominada com a millor 
actriu als Oscars 2003. Fou tota  
tota una descoberta, ja que no 
tenia cap vinculació amb el món 
de la interpretació,  i li va saber 
donar la credibilitat necessària al 
personatge. 
En fi, us deixem amb aquesta 
història senzilla, sense més 
pretensions, que abordar temes 
universals; l’enfrontament entre
el què és vell i el què és nou, 
entre pares i fills; entre la 
imposició del llinatge masculí 
predominant per sobre del 
femení, etc. És una interessant 
aproximació a la vida i tradicions 
dels maoris, que ens queden 
lluny, però que al mateix temps 
ens acosten un tema polèmic i 
d’actualitat: la connexió entre 
el gènere humà i la natura, que 
sobretot a la societat occidental 
sembla que anem perdent a 
marxes forçades, i que, com es 
representa molt bé en aquesta 
història, és precisament el que a 
ells els ha ajudat a mantenir-se 
vius en aquest planeta.  
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