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Abstract 
This project will develop a comparation between historical events during XIX century in the 

common called American Expansionism era with the stories told in western movies during 

Hollywood golden era. This comparation will be used to answer questions as why this is such 

an important genre for cinema industry and why western movies is are so famous. This 

information is going to be used to recreate a scene, using a videogame engine, iconic of western 

movies and games. 

 

Resum 
En aquest treball s’ha realitzat una comparació entre els esdeveniments històrics del segle XIX 

en l’anomenada època de l’Expansionisme Americà amb les narracions de pel·lícules de 

temàtica western de l’era dorada del cinema de Hollywood. Aquesta comparació pretén 

respondre qüestions com perquè aquest gènere es tant important per a la indústria del cinema i 

perquè el western és un gènere tant famós. A partir de la informació recopilada referent a aquest 

gènere cinematogràfic es recrearà una escena, utilitzant un motor de jocs, pròpia de les 

pel·lícules i jocs western. 

 

Resumen 
En este trabajo se ha realizado una comparación entre los sucesos históricos del siglo XIX en 

la llamada época del Expansionismo Americano y las narraciones de películas western de la era 

dorada del cine hollywoodense. Esta comparación pretende responder a cuestiones como 

porque este género es tan importante para la industria del cine y porque el western es un género 

tan famoso. A partir de toda la información recopilada referente a este género cinematográfico 

se recreará una escena utilizando un motor de juegos propia de las películas y juegos western.
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Glossari de termes 

 

Malla Conjunt de figures geomètriques formades per vèrtex, segments i plans que 

generen un objecte tridimensional o bidimensional. 

UV Desplegament de la malla d’un objecte virtual sobre un pla quadrat per tal 

d’assignar-li textures. 

Textura Imatge utilitzada per a cobrir un objecte virtual, tant tridimensional com 

bidimensional, superficialment. 

Albedo  Textura encarregada d’aportar l’aspecte visual dels materials d’un objecte 

virtual. 

Normal map Textura que aporta relleu superficial a la textura albedo d’un objecte virtual. 

Height map Textura que simula relleu i/o profunditat a partir d’una escala de grisos d’un 

objecte virtual. També pot modificar la malla generant relleu a partir 

d’interpretar l’escala de grisos de la textura. 

Asset Objecte virtual modelat i texturitzat importat a un motor de joc. 

Prefab Asset preparar per a ser implementat en un joc. 

RGB   Fa referència al format de color d’una imatge. Els colors de la imatge són 

generats a partir de la unió dels colors vermell (Red), ver (Green) i blau 

(Blue). 

RGBa  És un format d’imatge amb 32bits el qual a part de la informació de color 

conté un quart canal d’informació sobre el nivell de transparència. 

LOD Abreviatura de Level Of Detail “nivell de detall”. És una tècnica 

d’optimització per a videojocs la qual utilitza diferents malles amb diferents 

nivells de triangles i en funció de les dimensions en pantalla que ocupa 

l’objecte fa servir una malla o una altra. D’aquesta forma si un objecte està 

lluny de la càmera es pot pintar amb menys detall per tal de millorar el 

rendiment. 
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1. Introducció 

El món del cinema sempre ha estat una forma d’interpretació de la realitat. Des de les 

primeres imatges documentals dels germans Lumière, fins a les grans produccions com El 

Padrino (1972), “La vida es vella” (1997), Titànic (1997) o El Señor de los anillos: El 

retorno del rey (2003). Aquesta interpretació de la realitat ha anat variant al llarg del temps, 

evolucionant en funció de la societat i dels recursos que la millora de la tecnologia atorgava 

als creadors d’aquest tipus de contingut. Des de la mateixa captura de la realitat obrera dels, 

anteriorment nombrats, germans Lumière, passant per la creació de figures mítiques com els 

cowboys, fins a la imaginació de límits i habilitats desconegudes com Origen (2010). 

 L’acció de reinterpretar una realitat sempre va condicionada per la persona encarregada de 

portar-ho a terme, educació, factors socials, creences, desinformació, intencions artístiques 

o polítiques, idees... Tots aquests factors influeixen en el procés. Això motiva que les 

pel·lícules no acostumin a fer representacions fidels d’idees, esdeveniments, fets històrics o 

de societats. Un dels objectius d’aquest projecte és l’estudi de la fidelitat de representació de 

la societat del segle XIX a l’oest nord-americà feta en els films Western durant l’època 

dorada del cinema Americà (1910-1960). Aquest estudi pretén extreure elements mitificats 

o irreals de les pel·lícules i contraposar-los amb informació de com eren realment.  

El Western és un dels gèneres del cinema clàssic nord-americà per definició. Resumeix la 

industria cinematogràfica dels Estats Units i altres aspectes relacionats amb aquesta tals i 

com l’Star System o el model representatiu institucional però també va més enllà del cinema. 

El Western és un concepte que es pot relacionar amb diferents aspectes de la cultura 

americana. Alguns d’aquests conceptes són; la definició de justícia, el bé i el mal, el 

significat de la llibertat de l’home, el poder i la immensitat de la naturalesa enfront a les 

persones i finalment certes tradicions i costums socials de la població dels Estats Units segle 

XX.  

El quid de la qüestió és saber perquè estem parlant de Westerns quan ens referim als 

conceptes anteriorment mencionats, i no parlem d’altres gèneres, també creats durant l’època 

daurada del cinema nord-americà, com per exemple el cinema negre, el drama o les 

comèdies.  

A partir de l’estudi de la composició d’alguns dels films més representatius d’aquest gènere 

i de la informació obtinguda a partir de la resolució dels objectius del treball s’extrauran els 

elements tan històrics com reinterpretats per tal de realitzar la recreació d’un escenari 

compost per un paisatge (il·luminació, tonalitats, relleus, vegetació, etc.) i un entorn 

(decoracions, edificis, camins, etc.) fidels a aquest gènere cinematogràfic. Aquesta 

representació tindrà l’objectiu de mostrar la imatge que es va inculcar en aquests films 

recreant el que podria ser l’espai d’un joc o el plató d’un rodatge cinematogràfic. 
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2. Anàlisis de referents 

2.1 Pel·lícules 

2.1.1 Los Siete Magníficos (Sturges, The Magnificent Seven, 1960) 

Aquest film va esser rodat l’any 1960 i va ser dirigida per John Sturgues amb Yul Brynner, 

Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Horst Buchholz, Robert Vaughn, Eli 

Wallach i Brad Dexter com a protagonistes. És una pel·lícula basada en el film Los siete 

samuráis d’Akira Kurosawa (1954).  

Aquest film serveix com a referent tant per la història deshumanitzada, set homes lluiten 

contra tota una banda de pistolers, com per els grans plans que ofereix dels paisatges. El fil 

principal de la pel·lícula és la lluita entre el bé i el mal, entre l’honor de set homes que tot i 

saber que no rebran gairebé res a canvi lluiten per defensar a un grup de mexicans 

desprotegits i assetjats per un grup de pistolers sense escrúpols. Aquesta és una de les 

temàtiques més generals d’aquest gènere  cinematogràfic. 

 

Fig. 2.1 Actors de Los Siete Magníficos amb el poble mexicà de fons. Font: 

https://quadrinheiros.com/2016/07/24/a-ultima-linha-de-defesa-uma-formula-para-o-

cinema-e-quadrinhos/the-magnificent-seven/ 

 

A part del tòpic del bé contra el mal cada un dels set protagonistes representa un tipus 

d’individu concret, també tipificats en altres films. En el grup hi ha un home d’honor, 

que lluita perquè creu que el seu deure és protegir el poble, un que és lleial a aquest 

primer, un d’avariciós que creu que en traurà profit, un que s’uneix per redimir els seus 

actes en el passat i un de jove que el que busca és la aventura. 
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 En el llargmetratge s’ensenyen tot tipus d’entorns, un poblat americà, un altre de mexicà, 

un assentament dels pistolers, canyons, meses, boscos, etc. A partir d’aquests paisatges 

representats en plans generals es podran generar “concepts” del paisatge i del poblat que es 

vol interpretar en l’escenari. 

 

Fig. 2.2 Paleta de colors d’un poblat americà de la pel·lícula Los Siete Magnificos 

(Sturges, The Magnificent Seven, 1960). Font: Elaboració pròpia 

 

A la imatge superior es poden observar alguns dels colors que s’utilitzen durant la pel·lícula. 

Aquesta captura és un pla general d’una recreació d’un poble típic del Wild West. El poble 

consta d’un carrer principal en el que hi trobem ubicats els edificis principals. Al centrar 

l’atenció en els colors que utilitza aquesta pel·lícula es pot observar com s’utilitzen diferents 

tons marrons contrastats per alguns detalls de caire vermellós. Aquests colors són contrastats 

pel blau clar del cel, color que banya les muntanyes de fons generant tres profunditats en la 

imatge; el poble que està a primera fila, les muntanyes i finalment el cel.  
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2.1.2 El Bueno, el Feo y el Malo (Leone, Il buono, il brutto, il cattivo, 

1966) 

Aquest film va ser rodat pel conegut director de cinema italià Sergio Leone. Està ambientat 

durant la guerra civil nord-americana (1861-1865) i tracta de tres caçadors de recompenses 

que busquen un tresor. Cap d’ells el pot aconseguir sense l’ajuda de l’altre per tant s’uneixen 

per buscar-lo. És una de les obres més importants de Sergio Leone tal y com nombrosos 

autors comenten (Henderson, 2004); (Bradshaw, 2008); (Naughton, 2016). Aquest 

llargmetratge està considerat la novena millor pel·lícula de tots els temps (2018) no només 

per els usuaris si no també per altres directors com Quentin Tarantino que segons ell és “la 

pel·lícula millor dirigida de la història”. 

 

Fig. 2.3 Poblat en ruïnes degut a la Guerra de Secessió a El Bueno, el Feo y el Malo. 

Font: Elaboració Pròpia 

Aquesta pel·lícula és útil com a referent ja que mosta un altre tipus de paisatges més basats 

en el territori mexicà, tot i estar gravats a Espanya, a Almeria més concretament. Sergio 

Leone molt sovint utilitzava els plans per transmetre emocions i en aquest film hi ha grans 

plans generals que mostren paisatges semi-desèrtics que perfectament podrien esser part de 

la recreació de l’escenari. La il·luminació, els colors, la vegetació i el cel son diferents als 

de les pel·lícules gravades en el continent americà. És per aquests motius que El Bueno, el 

Feo y el Malo és un dels referents utilitzats en aquest document. 

Al comparar la paleta de colors d’aquesta pel·lícula amb la de Los Siete Magníficos de Jhon 

Sturges ràpidament s’observa com el color general és diferent. En la pel·lícula de Sergio 

Leone el color groc ho taca tot, inclús el cel. Els colors són més verdosos i els marrons més 

clars, en canvi a la pel·lícula de Los Siete Magníficos la il·luminació és més blavosa i l’entorn 

gairebé no conté color verd. Aquesta diferència s’explica per la ubicació i el tractament de 

la imatge, Leone va gravar el seu film al desert d’Almeria, Espanya, mentre que Sturges va 

gravar a Estats Units.   
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Fig. 2.4 Paleta de colors d’un pobat al film El Bueno, el Feo y el Malo (Bradshaw, 

2008). Font: Elaboració pròpia 

 

Fig. 2.5 Paleta de colors de l’escena del cementiri a El Bueno, el Feo y el Malo 

(Bradshaw, 2008). Font: Elaboració pròpia 
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2.1.3 Centauros del desierto (Ford, The Searchers , 1956) 

Pel·lícula considerada per molts com la obra mestra de John Ford (Luchini, 2013); (Cervera, 

2016). Aquesta pel·lícula te una visió diferent sobre el típic cowboy. L’actor John Wayne fa 

el paper de Ethan Edwards, un home solitari que busca desesperadament a la seva neboda, 

capturada pels indis. És un personatge de marcat caire racista. La pel·lícula narra la cerca 

d’aquesta neboda per part de l’Ethan i den Martin, un jove mestís adoptat. 

 

Fig. 2.6 Paisatge de Monument Valley durant la pel·lícula Centauros del Desierto. 

Font: http://www.respublica.es/centauros-del-desierto/ 
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Aquesta pel·lícula forma part dels referents del treball donada la gran quantitat de plans 

generals mostrats en el film. Des de deserts inhòspits,  les típiques imatges dels westerns de 

Monument Valley, a recreacions de poblats indis. A partir d’aquest llargmetratge es pot 

realitzar un estudi de la llum del desert de Utah, territori que va formar part de la història de 

l’anomenat Far-West. A diferència de Los Siete Magníficos (Sturges, The Magnificent 

Seven, 1960) aquest film està gravat en espais molt més oberts pel que ofereix més 

possibilitats a l’hora de recopilar imatges aptes per a ser usades com a referents. 

 

 

Fig. 2.7 Paleta de colors de Centauros del Desierto. Font: Elaboració pròpia 

En quant al color, a la imatge anterior es poden observar els tons dessaturats, els colors 

tendeixen a tenir poca força i a no ser gaire vibrants, del paisatge, amb marrons terrosos al 

sol i a les pedres, colors contrastats pel blau del cel i els núvols. La il·luminació és semblant 

a la pel·lícula de Los Siete Magníficos. És una llum uniforme menys grogosa que la dels 

films rodats a Espanya. El paisatge de fons està difuminat pel color del cel i la pols de 

l’ambient. La malesa és més escassa i està formada per herbes de poca alçada marrons i 

arbustos petits repartits pel terreny.  



Referents  9 

 

2.1.4 Pasión de los fuertes (Ford, My Darling Clementine , 1946) 

Una altra de les considerades “obra mestre” de John Ford. Aquest cop el director americà va 

representar un dels esdeveniments més famosos de l’antic Oest americà, el duel “d’Ok 

Corral”. Henry Fonda fa el paper del famós sheriff Wyatt Earp, qui va acceptar la vacant per 

culpa de l’assassinat d’un dels seus germans. Aquest personatge traba amistat amb un altre 

de famós anomenat Doc Holliday (representat per Victor Mature).  

El film dona una altra visió del duel “d’Ok Corral”, allunyant-lo de les típiques escenes de 

tiroteigs i d’acció per mostrar altres aspectes de la vida del Far-West, aspectes com l’amor, 

la malaltia, el joc i altres activitats quotidianes. La pel·lícula està rodada en base a documents 

històrics, informació que el propi John Ford va poder recol·lectar i fins i tot entrevistar-se 

cara a cara amb el propi Wyatt Earp, que li va explicar molts dels detalls que hi ha en la 

pel·lícula. 

Tot i estar rodada en blanc i negre aquesta pel·lícula brinda l’oportunitat d’observar elements 

quotidians d’un poblat del salvatge oest. Gràcies a les imatges de la vida quotidiana se’n 

poden extreure gran quantitat de referències d’objectes i sobre tot de com era un poblat. 

 

Fig. 2.8 Wyatt Earp (Henry Fonda) balancejant-se amb una cadira en la pel·lícula My 

Darling Clementine (Ford, 1946) Recuperat de 

http://diariocinefiloclasico.blogspot.com.es/2013/05/pasion-de-los-fuertes-my-

darling.html  
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2.1.5 Hasta que llegó su hora (Leone, C'era una volta il west , 1968) 

Molts dels llargmetratges d’aquest autor han estat definits pel terme “Spaghetti Western” 

donada la seva procedència. Tot i aquest mot algunes les pel·lícules western del director 

italià han estan considerades obres Mestres del gènere cinematogràfic. Aquest és el cas de 

Hasta que llegó su hora. 

El film tracta sobre l’arribada del ferrocarril a Amèrica i com aquest va provocar un canvi 

de paradigma en quan als pistolers es refereix. La trama comença quan Jill, la futura esposa 

d’un granger, es troba el seu futur marit i els seus fills morts. Aquest granger vivia en una 

zona pobre i desèrtica de l’oest americà, aparentment sense cap tipus de valor. Tot i aquest, 

l’inici de la historia gira al voltant d’un home a qui anomenen “Harmònica”. Harmònica 

busca a un pistoler anomenat Frank ja que aquest envia uns homes a assassinar-lo. 

Paral·lelament Harmònica es trobarà amb un amic seu anomenat Cheyenne a qui acusen 

d’haver dut a terme una matança. Frank és un temut pistoler a sou del milionari Morton, qui 

vol les terres de Jill. Són aquestes terres les que posaran d’acord a “Harmonica”, Jill i 

Cheyenne per lluitar contra Frank i en Morton. 

L’interès en avaluar aquesta pel·lícula recau en el tractament dels plans i dels espais que fa 

l’autor. Aquesta és una pel·lícula que mostra en detall la construcció del ferrocarril però 

també de pobles. S’utilitzen espais visualment molt atractius per recrear el desert. També és 

molt interessant la gamma cromàtica de la pel·lícula, es fan servir colors clars i colorits pels 

personatges bons i foscos i marrons per als dolents. 

 

Fig. 2.9 Poblat de Flagstone a la pel·lícula Hasta que llegó su hora. Font: Elaboració 

pròpia. 
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A partir de la imatge anterior s’observa com la paleta de colors està contrastada, per un costat 

tenim els colors marró i taronja, marró per les fustes de la plataforma de la estació i taronja 

pels abrics dels assassins, i per l’altre costat hi ha el blau cel. El taronja i el blau són colors 

complementaris, és a dir la combinació dels dos és atractiva per la vista humana pel que 

ambdós colors combinen a la perfecció.  

Per altra banda es pot observar com en aquest cas la il·luminació de l’espai és igual a la dels 

altres films rodats al desert de Monument Valley; la escena casi no té ombres, el sol casi cau 

perpendicular al terra pel que tot està il·luminat homogèniament. El cel té un to blau clar i 

les muntanyes de fons es veuen difuminades pel color d’aquest. 

 

Fig. 2.10 Paleta de colors d’Hasta que llegó su hora , (Leone, C'era una volta il west , 

1968). Font: Creació pròpia 
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2.2 Videojocs 

2.2.1 Read Dead Redemption (Rockstar, 2010) 

Read Dead Redemption és un videojoc exclusiu per a Xbox i PlayStation 3, ambientat en el 

Salvatge Oest. Va ser desenvolupat per Rockstar San Diego, anunciat el 4 de febrer de 2009 

i llançat el 18 de maig de 2010. És un TPS (“Third Person Shooter”) d’acció de temàtica 

western. 

És un gran referent en quant a tot el que es necessita representar en l’objectiu final d’aquest 

treball. Conté tot tipus d’escenaris, deserts, valls, boscos, rius, poblats i fortaleses. El joc 

també conta amb un sistema de clima variable pel que és un valuós referent en quan a la 

diversitat de climes i d’ambientació. Al ser un joc és molt més senzill basar certes decisions 

tècniques i artístiques en base a com està realitzat. Paral·lelament, a partir de l’estructuració 

i del disseny dels diversos escenaris és més senzill realitzar-ne recreacions.  

 

Fig. 2.11 Paleta de colors d’un Saloon de Read Dead Redemption. Font: Elaboració 

pròpia 

 



Referents  13 

 

Segons la paleta de colors de la imatge anterior podem observar com en aquest cas el poble 

té uns colors monòtons, diferents tons de marró pels edificis i un altre més grisos pel terreny. 

El personatge també va vestit amb roba d’aquests tons. El que trenca la monotonia de color 

és el cel. En aquesta fotografia es veuen colors rosats i blaus ja que l’objectiu és simular una 

posta de sol.  

 

Fig. 2.12 Estació de tren Read Dead Redemption. Font:  

http://reddead.wikia.com/wiki/Portal:Red_Dead_Redemption 

És un gran referent a nivell visual ja que el joc en si conté molts edificis i construccions de 

caire diferent en els quals puc basar molts dels meus “assets”. Entre ells hi ha Saloons, 

tendes, cases, oficines del Sheriff, hotels i bars. 

 

Fig. 2.13 Tendes i cases d’un poblat de Read Dead Redemption. Font: 

http://reddead.wikia.com/wiki/File:Rdr_armadillo_undertaker_building.jpg 
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En quant a la il·luminació, al estar en una posta de sol les ombres són més allargades, la 

il·luminació no deixa entreveure els colors ja que l’ambient és més fosc que en les imatges 

vistes anteriorment. Les muntanyes de fons en aquest cas estan banyades pel color rosat dels 

núvols i la posta de sol, no pel color blau del cel. 

 

Fig. 2.14 Carrer principal d’una ciutat de Red Dead Redemption. Font: 

http://reddead.wikia.com/wiki/File:MainStreet-View2-RedDeadRedemption.png 

Deixant l’escenari de poble a part, el joc Read Dead Redemption també posseeix un sistema 

de transport basat en el ferrocarril. Gràcies a aquesta mecànica el joc també ofereix referents 

de locomotores a vapor, al igual que de vagons de transport de passatgers. Al estar ambientat 

en el segle XX posseeix també un altre dels grans avenços tecnològics d’aquella època, el 

telègraf.  

 

Fig. 2.15 Paleta de colors tren de Read Dead Redemption. Font: Creació pròpia  
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En quant al color i a les tonalitats d’aquesta última imatge, s’intueix com el joc es val de 

diversos entorns diferents per tal de recrear gammes de colors diverses. Els terrenys més 

desèrtics utilitzen colors grocs, taronges i blaus, en canvi els de muntanya fan servir grisos 

verds i blaus més grisosos.  
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2.2.2 Call of Juarez Gunslinger (Techland, 2013) 

Call of Juarez Gunslinger és un FPS (First Person Shooter) ambientat en el gènere Western. 

Techland va ser l’encarregada de la seva producció i es va llençar en exclusivitat per a PS3 

i Xbox 360 a 2013. 

A diferència de jocs com el Read Dead Redemption aquest té una trama lineal. La 

unidireccionalitat de la història proporciona al joc un conjunt d’escenaris delimitats, al 

contrari del món obert ofert per el joc produït per Rockstar. Al ser escenaris delimitats 

ofereixen un conjunt d’elements més detallats que el Read Dead Redemption. Les 

referències que es poden obtenir d’aquest joc van més relacionades amb la creació d’espais 

específics, de recorreguts lineals. 

Els jocs en primera persona permeten veure les armes en més detall, cosa que millora la 

qualitat de les referències que se’n poden extreure. Aquest tipus de càmera també redueix la 

distància de visualització dels elements, al contrari que la càmera en tercera persona, pel que 

és més senzill fixar-se en els detalls que ofereix el joc. 

 

Fig. 2.16 Call of Juarez. Font: Creació pròpia 
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A diferència del seu anterior predecessor Call of Juarez: Bound in Blood aquest joc utilitza 

una gamma de color més vibrant, evitant que el joc quedi grisós al intentar semblar realista. 

Tal i com es pot observar a la imatge la paleta d’aquest joc és diferent a la de Read Dead 

Redemption. Aquest és un joc que juga amb els contrastos entre els colors apagats de la fusta 

i de l’entorn amb els colors més saturats de la roba dels personatges i dels llocs i indrets 

d’interès. D’aquesta manera aconsegueix ressaltar el personatge, contrastant-lo amb l’entorn 

i fent-lo visualment més atractiu. 

Per últim cal remarcar que al ser un joc més antic que l’altre joc fet servir per a adquirir 

referències (Read Dead Redemption) la qualitat dels modelats i de les textures serà pitjor tal 

i com es pot contemplar en la imatge a continuació.  

 

Fig. 2.17 Poblat de Call of Juarez -Bound in Blood-. Font: Google images 
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3. Marc teòric 

3.1 Wild West 

L’anomenat Wild West va ser el període de la història Americana en el que es van formar 

els Estats Units a partir de l’expansionisme territorial. Va ser una etapa marcada pels grans 

nivells d’immigració procedent d’Europa en busca de noves oportunitats. L’expansió dels 

territoris Americans es va produir a partir de certs esdeveniments històrics.  

3.1.1 Història 

El doctor en història dels Estats Units Norberto Barreto (El expansionismo Norteamericano 

(1783-1898), 2012) identifica un seguit d’etapes pròpies d’aquest període de la història nord-

americana. 

La compra de Louisiana 1803 

Tal i com alguns autors comenten,  la venta de Louisiana per part de Napoleó als Estats 

Units, per un cost de quinze milions de dòlars, va suposar l’inici de l’expansió territorial 

d’aquest país cap al Oest (Kukla, 1948); (Velázquez, 2012); (Johnson, 1997, págs. 172,173). 

La compra d’aquests territoris, la pobresa i la superpoblació van ser alguns dels detonants 

de la colonització de l’oest del continent Americà. Tal i com el doctor Norberto Barreto 

(2012) comenta l’expansionisme és un element vital en la història dels Estats Units, present 

des del mateix moment de la fundació de les primeres colònies britàniques a Nord Amèrica. 

Aquest va estar considerat un element essencial en els primers cent anys d’història dels 

Estats Units com a nació independent, ja que es veia no només com a un afer econòmic o 

geològicament necessari, si no que també era una expressió de la essència nacional nord-

americana. 

 Segons Paul Johnson (1997) la compra de Louisiana va suposar que Estats Units no només 

va doblar el seu territori, tal i com es veu en la imatge a continuació, fent Nord Americà tant 

gran com Europa sencera, si no que a més va esvair tots els dubtes sobre una expansió cap a 

l’oest, confirmant que Amèrica podria tornar a doblar el seu territori en qüestió de dècades. 

Tal i com ambdós autors indiquen la compra de Louisiana va suposar un dilema moral pel 

propi president Thomas Jefferson, un gran defensor de la constitució Nord Americana, ja 

que per poder dur a terme la compra va haver d’eludir les lleis del seu propi país. 
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Fig. 3.1 Mapa de la annexió de Louisiana. Font: Mapa principis del segle XX  

 

Guerra 1812 

Richard Clegget (La Guerra de 1812) comenta els motius i els esdeveniments d’aquesta 

guerra entre Estats Units i Gran Bretanya. Al cap d’uns anys i amb la tensió provocada per 

la compra de Louisiana a Napoleó, d’aquesta forma Napoleó evitava el monopoli marítim 

dels britànics, Estats Units va declarar la guerra a Gran Bretanya. Un dels motius que va 

portar al president Madison a declarar-la va ser la decisió de les autoritats britàniques de 

restringir el comerç entre les seves colònies i França ja que estaven en guerra. Aquest fet va 

indignar als comerciants americans. Aquest docent coincideix amb Edwin D. Torres 

(Expansión territorial Estadounidense, 2014), un altre professor, en quant a un dels detonants 

de la guerra; la aliança Britànica amb els Indis que va desencadenar la batalla de Tippecanoe. 

Aquesta batalla va tenir lloc la tardor del 1811. Tal i com Clegget explica, el governador 

territorial d’Indiana William Henry Harrison va dirigir un atac contra la tribu nativa 

Shawnee. Aquest atac va servir de precedent per començar a creure que Gran Bretanya 

estava armant i incitant als natius perquè ataquessin als colons americans.  

A mesura que la tensió augmentava el president James Madison va acabar declarant la guerra 

a Gran Bretanya el 18 de juny del 1812. Els americans van subestimar la capacitat de foc de 

l’exèrcit terrestre britànic i van patir una humiliant derrota a Detroit el 16 d’agost del 1812. 

Fins al 1814 els britànics van mantenir una actitud més defensiva, aconseguint repel·lir els 

atacs Americans, però a partir de la derrota de Napoleó aquell mateix any van passar a la 

ofensiva. Els atacs continuats van portar als Americans a una altra derrota a Washington el 

25 d’agost de 1814 on els britànics van capturar i destruir Washington DC, cremant la Casa 

Blanca i passant per sobre l’exèrcit nord-americà. 
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Tractat de Gante 

Segons la informació proporcionada pel professor d’història Edwin D. Torres Rodríguez 

(2014) el Tractat de Gante(firmat a Bèlgica) va suposar la fi de la Guerra entre Estats Units 

i Gran Bretanya l’any 1812. Es va firmar l’any 1814 però no va ser efectiva fins al cap de 

tres setmanes, pel que, ja firmat, encara es van produir algunes batalles com per exemple la 

de Nova Orleans, on els americans van derrotar a un batalló britànic. Al arribar en mans 

d’ambdós bàndols els atacs van parar. Aquest pacte de pau va suposar la independència de 

EE.UU. respecte l’estat Anglosaxó i el retorn de 40.000km quadrats a Estats Units i la 

distribució anterior a la guerra de les fronteres. 

 

La era dels bons sentiments 

Tal i com l’autor Cristian Guerrero (1998, págs. 117-123) comenta la “era dels bons 

sentiments” va venir donada per la tensió amb la corona d’Anglaterra però sobre tot pel tema 

de l’aboliment de la esclavitud. Mentre que el sud la veia com un aspecte positiu per a la 

seva economia el Nord, tot i tampoc estar-ne en contra, no la veia com un aspecte positiu. 

Tot i la diversitat d’opinions la Constitució del Govern Federal no tenia autoritat per a abolir 

la esclavitud. El problema no va succeir fins a l’inici de la guerra civil durant l’expansió cap 

a territoris de l’oest. La incorporació d’aquests territoris esclavistes, donada per la política 

nacionalista i expansionista, va provocar la polarització de les diferencies i dels interessos 

seccionals. 

En el 1820 l’estat de Missouri va sol·licitar la entrada a la Unió com a estat esclavista. 

L’entrada d’aquest Estat provocava que el Sud guanyes la majoria en el Congrés. És per 

aquest motiu que Missouri va ser acceptat com a Estat esclavista però també es va incorporar 

Maine com a Estat lliure. Amb l’acord de Missouri  entre el partit polític Whig, contrari al 

president Andrew Jackson a qui acusava de ser un tirà, també partícip de que el país fos 

controlat pels més capaços i contrari a l’expansionisme territorial per por a la inestabilitat, i 

els partit dels Demòcrates, fidels al president Andrew Jackson al igual que les seves 

polítiques dedicades als “homes honrats” i favorables a l’expansionisme territorial, van 

aconseguir atenuar les seves diferencies al voltant de la extensió de la esclavitud, donant peu 

a aquest període. 

 

La doctrina Monroe 

Segons Javier Muela Morillo (2015) “La Doctrina Monroe es el nombre por el que se conoce 

a la política exterior adoptada por los Estados Unidos respecto a los países 

Latinoamericanos. Conocida principalmente por la frase de “América para los americanos”, 

marcaría el desarrollo de las relaciones internacionales en dicha región desde que fuese 

formulada en 1823 hasta nuestros días.” Paral·lelament l’autor també argumenta com davant 

d’una imminent intervenció de les potències absolutistes europees al continent americà 
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Estats Units es va alarmar. Per tal de protegir-se de l’hipotètic cas de que el Carib i Sud-

Amèrica acabessin en mans enemigues comercials i ideològics es van oposar a la ampliació 

de la influència política y comercial de qualsevol de les nacions d’Europa i també a qualsevol 

intercanvi de territori entre estats com a causa dels assumptes de les cases europees. Aquesta 

tendència a contrarestar tota influència europea va portar a que en el 1823 el president 

Monroe sintetitzés els punts de la avui coneguda com a “Doctrina Monroe”: 

«En las guerras de las potencias europeas en cuestiones que les conciernen nunca hemos 

intervenido ni es nuestra política hacerlo. Únicamente cuando nuestros derechos son 

afectados o están gravemente amenazados nos sentimos agraviados por las ofensas o nos 

preparamos para defendernos. Con los movimientos de este hemisferio por necesidad 

estamos más vinculados y por causas que deben ser obvias para todos los observadores 

ilustrados e imparciales. El sistema político de las potencias aliadas es esencialmente distinto 

a este respecto del de América […] Por lo tanto, se lo debemos al candor y a las amistosas 

relaciones entre Estados Unidos de América y aquellas potencias que se declare que debemos 

considerar todo intento de su parte para extender su sistema a cualquier porción de este 

hemisferio como peligroso para nuestra paz y nuestra seguridad. Con las colonias o 

dependencias existentes de cualquier potencia europea no hemos interferido y no 

interferiremos. Pero con los gobiernos que han declarado su independencia y la han 

conservado, y cuya independencia hemos, con gran consideración y justos principios, 

reconocido, no podemos ver ninguna interposición con el propósito de oprimirlos o de 

controlar de alguna otra forma su destino por parte de cualquier potencia europea, a la luz 

de cualquier otra manifestación más que de una disposición agresiva hacia Estados Unidos 

de América» (Monroe, 1823). 

 

El Destí Manifest 

Segons el Doctor Norberto (2012) el Destí Manifest és un conjunt d’idees d’un periodista 

nord-americà anomenat John L. O’Sullivan les quals fan referència al concepte d’expansió 

territorial. O’Sullivan va escriure un article periodístic on defensava que els Estats Units 

eren un poble escollit per Deu i que estaven destinats a expandir la llibertat y la democràcia 

ajudant a les races inferiors per tal de civilitzar-les.  

 

Annexió d’Oregon 

Tots els autors anteriors (Rodríguez E. D., 2014) (Morillo, 2015) (Velázquez, 2012) 

coincideixen a explicar com Estats Units i Gran Bretanya es van unir el 1819 per tal d’ocupar 

Oregon. Durant vint anys milers de colons americans van anar emigrant cap al nou territori. 

No va ser fins al 1844 quan el president James K. Pol va pressionar als britànics amenaçant-

los d’entrar en guerra. Tot era una estratègia per mirar d’aconseguir negociar una repartició 
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del territori. Al final es va acordar establir una frontera en el paral·lel 49. Tot el territori al 

sud d’aquesta frontera va passar a ser part dels Estats Units. 

Texas 

Melvin Nava resumeix el contingut explicat pels tres autors anteriors pel que fa a la annexió 

de Texas als Estats Units (2016). Explica com aquesta annexió es va produir l’any 1845 a 

través d’una resolució conjunta del senat i la càmera de representats del Congres d’Estats 

Units. El Congrés de Texas va aprovar la resolució el 4 de juliol de 1845, el 12 d’octubre del 

mateix any els ciutadans texans van votar a favor de l’annexió y la nova Constitució. El 

president Polk va firmar la integració de Texas el 29 de desembre de 1845. 

 

Guerra de Mèxic 

Tots els autors citats coincideixen en que la guerra dels Estats Units contra Mèxic va ser 

provocada per l’annexió de Texas. La incorporació d’aquest territori als EE.UU. va 

desencadenar un atac de Mèxic contra una missió d’exploració nord-americana al nord del 

Río Bravo, en una zona reclamada per els dos països. La Unió va declarar la guerra a Mèxic 

el 13 de maig de 1846, acció que també es va produir deu dies després des de l’altre bàndol, 

Mèxic va declarar-la el 23 de maig de 1846.  

Les forces mexicanes estaven en gran inferioritat i van veure com l’exèrcit americà va 

guanyar fàcilment els territoris de Nou Mèxic i Califòrnia, inclús com les tropes enemigues 

arribaven  a ocupar la ciutat capital de Mèxic. 

Les ràpides i senzilles victòries americanes van portar al debat de si annexionar o no tot el 

territori Mexicà. Norberto Barreto (2012) explica com al final, Estats Units, només va 

annexionar la meitat de Mèxic a causa dels debats racials entre els habitants del sud, en 

contra d’annexionar la totalitat del territori Mexicà a causa de la creença de que eren 

racialment incapaços d’incorporar-se als Estats Units, i els habitants del nord, partícips 

d’annexionar tot el territori Mexicà donat el fort sentiment expansionista. 
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Fig. 3.2 Mapa referent a les annexions dels territoris de Mèxic, Oregon i Texas. Recuperat 

de:https://www.timetoast.com/timelines/el-expansionismpo-de-estados-unidos 

 

Compromís del 1850 

L’annexió dels territoris de Mèxic va comportar confrontaments entre els territoris del Nord 

i del Sud degut al tema de l’esclavisme. Els territoris del Nord van començar a estar a favor 

d’abolir-lo mentre que els del Sud el volien mantenir. Segons la transcripció de les 

resolucions del senador Henry Clay (Clay's Resolutions, January 29. 1850) el compromís de 

1850 van ser un conjunt de projectes de llei encarats a resoldre aquest conflicte. 

 

Fig. 3.3 Mapa de l’estructuració dels nous territoris. Font: Mapa mitjans del segle XX  
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Segons Matthew Pinsker (Sound Smart: Compromise of 1850 | History, 2016) el senador 

Henry Clay va proposar una sèrie de mesures per mirar d’adreçar aquests problemes. Els 

debats van ser tant intensos i complicats que van assignar l’estructura de les proposicions al 

jove senador Stephen Douglas. Douglas va decidir que la única forma de rebre prou suport 

per a les propostes era dividir-les i tractar-les per separat. Quan aquest paquet de 

proposicions de llei va estar acabat als finals dels 1850 només van quedar cinc punts 

principals; el primer feia referència a l’admissió de Californià com a un Estat lliure; el segon 

tractava sobre l’organització de la esclavitud al territori del Sud Oest, Nou Mèxic i Utah; el 

tercer sobre la modificació de la frontera entre Texas i Nou Mèxic; el quart sobre la 

eliminació de l’esclavitud a DC (Districte de Columbia); i la última i més important de totes 

una llei contra els esclaus fugits dels seus propietaris. Aquesta última llei dictaminava que 

tots aquells esclaus que es trobessin sota sentencia de busca i captura havien de ser retornats 

als seus propietaris i tots els oficials i civils havien de cooperar. 

El mateix Matthew Pinsker (The Fugitive Slave Act of 1850 | History, 2016) revela que la 

llei a favor de la persecució dels esclaus fugats va acabar provocant encara més tensió cap 

al 1860 i 1861 quan els estats del Sud van acusar als del Nord de crear lleis Federals que 

impedien el correcte funcionament de la llei Estatal. 

 Cal recordar que les lleis Estatals són lleis bàsiques d’obligatori compliment per a tots els 

Estats que formen els Estats Units i les lleis Federals són lleis pròpies de cada Estat. La falta 

de reforçament d’aquesta llei va ser un dels motius que va conduir la situació cap a la Guerra 

Civil. 

Llei de Kansas-Nebraska 

Un altre dels motius que va fer esclatar el conflicte va ser el decret de Kansas-Nebraska al 

1854. Aquest decret, al igual que les lleis aprovades pel Compromís de 1850, es va dur a 

terme pel senador Stephen Douglas. Douglas va intentar trobar una forma d’organitzar els 

territoris obtinguts després de l’annexió de Louisiana per tal d’aconseguir calmar els debats 

sobre la aplicació o abolició de l’esclavitud a aquests territoris. El seu objectiu principal era 

crear una línia ferroviària que creues els territoris del Nord te punta a punta. Per tal de dur a 

terme el seu pla va observar que l’única forma de complir-lo era organitzant el territori de 

Louisiana i tenint el suport dels Estats del Sud. Va decidir organitzar aquest territori formant 

dos nous Estats, l’Estat de Kansas i el de Nebraska.  

Per tal de satisfer les demandes  del partit polític dels Wighs i el dels Demòcrates en 

referència a l’esclavisme va decidir portar la decisió a la sobirania popular i fer que cada un 

d’aquests nous Estats decidís si volien permetre la esclavitud o no. Això violava el 

Compromís de Missouri el qual deia que tots els territoris per sota del meridià 36’ 30” tenien 

el dret de posseir esclaus. Aquesta decisió va portar a la separació del Partit Demòcrata i a 

la formació d’un nou partit format per Wighs i demòcrates anti-esclavistes, el Partit 

Republicà (Pinsker, The Kansas-Nebraska Act of 1854 | History, 2016), (TED-Ed, 2014). 



26  Wild West i cinema Western dels 60’ 

 

 

Fig. 3.4 Mapa de l’organització territorial després de la Llei de Kansas-Nebraska. 

Recuperat de: https://sites.google.com/a/student.ucps.k12.nc.us/the-antebellum-

period/congress/kansas-nebraska-act 

 

Guerra Civil dels Estats Units 

Les tensions provocades per l’annexió de nous territoris al guanyar la guerra de Mèxic i 

l’aprovació de lleis tant controvertides com la de persecució dels esclaus fugits o la Llei de 

Kansas-Nebraska van portar als territoris del Nord i del Sud dels Estats Units a lluitar entre 

ells. 

El Partit Republicà es va oposar fermament a l’esclavatge als nous territoris de l’oest. Amb 

l’elecció de Lincoln com a candidat republicà, abans integrant del grup Whigh, els estats del 

Sud van veure amenaçat el que consideraven el dret constitucional a posseir esclaus. Aquests 

estats estaven gaudint de l’alta demanda i rendibilitat dels camps de cotó i no volien perdre’n 

els beneficis. Tot aquest conjunt d’esdeveniments va portar als estats del Sud a declarar-se 

independents dels Estats Units d’Amèrica al 1961. El primer va ser Carolina del Sud, seguida 

de cinc estats més, Alabama, Florida, Geòrgia, Louisiana i Mississipí. Es va formar un nou 

País anomenat Estats Confederats D’Amèrica amb capital a Richmond, Virginia. El seu 

primer i últim president va ser en Jefferson Davis (McPherson, 1988, p. 235-237). 

Els líders de la Unió van ser el President Abraham Lincoln i els generals Ulysses S. Grant i 

William Tecumseh Sherman. En canvi pel bàndol de la confederació hi havia el President 

anteriorment anomenat Jefferson Davis i el general Robert Edward Lee. 
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Fig. 3.5 Figures importants de la Guerra Civil dels Estats Units d’Amèrica. Font: 

Elaboració Pròpia 

 

Al dividir-se la nació molts dels forts dels Estats Units van passar a mans de l’Estat 

Confederat. Quant es va investir al president Lincoln a l’Estat Americà només li quedaven 

dos forts. La guerra va començar quan l’exèrcit confederat va assaltar Fort Sumter. Aquest 

fort era un important punt estratègic degut a la seva ubicació. Lincoln va mirar de mantenir-

lo intentant enviar-hi subministres i anunciant que no havia enviat reforços al fort. Els 

Confederats no el van creure, van rodejar Fort Sumter i van obrir foc el 12 d’abril de 1961. 

El 14 del mateix mes el general Anderson es va veure forçat a entregar el fort. Al dia següent 

Lincoln va declarar formalment la rebel·lió de l’Estat Confederat. El president va cridar a 

l’exèrcit i va fer una crida voluntària a allistar-se. En resposta a aquesta crida als confederats 

se’ls van unir Virginia, Arkansas, Tennessee i Carolina del Nord.  

Ambdós vàndols tenien les seves estratègies; per una banda els Confederats van jugar un rol 

defesniu-ofensiu i per l’altra banda els Unionistes van dur a terme un pla conegut com a 

Anaconda Plan. Aquest pla consistia en ofegar els recursos de l’enemic, rodejant-lo per tots 

els llocs possibles bloquejant els ports del sud i capturant el riu Mississippí. 

Els dos primers anys van ser un desastre per l’exèrcit del Nord. El sud va guanyar en diverses 

batalles. Una d’elles va ser-la batalla de Bull Run. Va succeir quan al 21 de Juliol de 1861 

l’exèrcit Confederat del general Beauregard i el Unionista del general Irvin McDowell van 

coincidir a Manassas, Virginia. Tot i que en aquesta batalla les tropes del Nord tenien un clar 

avantatge el general Thomas Jackson i les seves tropes van aconseguir parar el progrés de 

les tropes del Nord, retirant-se però aguantant, fins que van arribar els reforços dels 

Confederats. L’exèrcit del general McDowell va començar a retirar-se i van ser derrotats. 
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Tot i la derrota Jackson no va perseguir als ressagats. El Sud també va guanyar en les batalles 

de Fredericksburg i de Chancellorsville. 

A partir del 1863 el curs de la guerra va començar a canviar, el Pla Anaconda de l’exèrcit 

del Nord va començar a sorgir efecte. El Sud va veure com el bloqueig dels seus enemics 

dificultava el comerç amb cotó, la seva principal font de beneficis. També van veure com 

perdien la batalla de Gettysburg quan intentaven envair la Unió.  

La batalla de Gettysburg va ser una confrontació entre les tropes del general Lee i l’exèrcit 

Federal. El general Lee va decidir moure les seves tropes a Pennsilvanià per diversos motius. 

El primer de tots era el d’aconseguir una gran victòria en terreny del Nord, per tal de millorar 

la moral dels soldats del Sud, ampliar els partidaris de declarar la pau del Nord i perquè Gran 

Bretanya i França els reconeguessin. El segon motiu era per alimentar les seves tropes amb 

subministraments del Nord per tal de reduir les despeses de l’Estat Confederat. Per últim 

tenia la intenció de pressionar Washington DC, forçant l’enviament de tropes de la Federació 

i alleugerant la pressió sobre Vicksburg.  

Lee va fer avançar les seves tropes utilitzant les Muntanyes Blaves (Blue Ridge Mountains). 

L’exèrcit de cavalleria den Lee va llançar un atac contra tropes de la Federació. Aquests van 

aguantar fins que van arribar reforços, quedant-se el terreny elevat i obligant a les tropes del 

General Lee a retirar-se al poble. El general Lee va intentar atacar dos cops, els dos sense 

èxit. El segon cop, al tercer dia de batalla, va intentar un atac frontal el qual va suposar la 

mort de vint-i-cinc mil soldats pels dos costats. Al final de la batalla la mitat del seu exèrcit 

estava o mort o ferit o capturat. El General Lee va aconseguir escapar pel riu Potomac i refer-

se a Virginia. Aquesta batalla és considerada el punt d’inflexió en el que l’exèrcit del Nord 

va aconseguir imposar-se. 

Cal remarcar que aquesta va ser un dels primers conflictes en fotografiar-se, en el que es van 

utilitzar trinxeres i en el que la indústria va produir els primers avenços armamentístics. 

A partir del 1864 Grant va fer avançar els exèrcits de la Unió cap al territori Confederat. 

Primer van partir en tres el territori dels seus enemics i després van anar eliminant-los. El 9 

d’abril de 1865 Robert E. Lee es va rendir a Appomattox. El 15 d’abril de 1865 el president 

Lincoln va ser assassinat d’un dispar al cap. Andrew Jhonson va ser l’encarregat de 

substituir-lo. El 26 d’abril l’últim general Confederat es va rendir al General Federal 

Sherman. No va ser fins al 23 de juny que es va firmar l’alto al foc que va derivar en la pau.  

El balanç total de víctimes arriba casi al milió, amb 470.000 morts i 275.000 ferits del bàndol 

dels Estats Units d’Americà i 355.000 morts i 138.000 ferits pels Confederats (McPherson, 

1988), (US History / Civil War, p. 1 - 9,14). 
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Compra d’Alaska 

L’última de les annexions i el final de l’expansionisme dels Estats Units. Va ser una operació 

portada a terme pel Secretari d’Estat William H. Seward, posteriorment a la guerra civil 

nord-americana. Rússia necessitava diners, Alaska els suposava una carga econòmica i la 

colonització d’aquest territori els va resultar molt complicada. Per Seward la compra 

d’Alaska era necessària per assegurar la seguretat del nord-oest americà i per expandir el 

comerç amb Àsia. El problema que va tenir Seward no va ser la compra del territori, si no 

convèncer als americans de la necessitat de fer-ho. Molts d’ells el consideraven un territori 

inservible i van arribar a posar mots al Secretari tals com “Seward’s Icebox” o “Polar Bear 

Garden”. Al final, després de llargs debats, la compra va ser acceptada i aprovada pel 

Congrés (Velázquez, 2012). Avui en dia els dubtes de la utilitat de la compra d’aquest 

territori s’han esvaït al descobrir grans mines d’or però sobre tot grans jaciments de petroli 

(Rey, 2017).  

 

3.1.2 Guerres i duels històrics 

A partir d’aquests esdeveniments claus per a la història Americana han sorgit molts dels 

arguments utilitzats en diferents films del gènere western. Aquests films acostumen a 

mitificar alguns dels esdeveniments més recordats d’aquesta etapa. Avui en dia es disposa 

de més informació d’alguns d’aquests esdeveniments sovint representats de forma no 

fidedigna a les pel·lícules. Els directors no només retocaven les històries, també 

estereotipificaven els personatges allunyant-los de com eren realment, creant-ne imatges 

falses o exagerades. Alguns exemples d’esdeveniments que han estat recreats pel gènere 

Western són els següents: 

 

Guerra del contat de Lincoln 

Segons l’article anomenat La leyenda de Billy el Niño (I) (Rodríguez E. J., Jot Down, 2015) 

y La leyenda de Billy el Niño (II): la guerra de Lincoln (Rodríguez E. J., Jot Down, 2015)  

Va ser un enfrontament entre dues faccions. La primera estava controlada per James Doland 

i Lawrence Murphy, dos irlandesos ex-combatents de la guerra civil propietaris del monopoli 

de l’únic magatzem comercial de la zona, “La Casa”. El contat de Lincoln estava controlat 

pel sheriff  William Brady, corrupte i al servei de “La Casa”. L’altre bàndol estava liderat 

per un home anomenat John Tunstall. Donat que no hi havia alternatives al magatzem de 

James Doland i de Lawrence Murphy, John Tunstall va construir el seu propi magatzem. “La 

Casa” va començar a perdre diners i Doland juntament amb Murphy i amb l’ajuda del Sheriff  

Brady van organitzar un complot per a assassinar a John Tunstall. A partir de l’assassinat de 

Tunstall els seus ajudants, entre els quals hi havia Billy el Niño, i també alguns homes d’un 

altre comerciant, anomenat Alexander McSween, que es volia obrir camí, es van voler 

venjar. La banda de Billy va rebre la autorització del jutge de pau de Lincoln per a actuar 
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com a agutzils i detenir a les persones responsables de l’assassinat del seu cap. Es van 

autoanomenar els Reguladors. Mentre tenien la autorització d’aquest jutge van ajusticiar a 

tres dels membres de la llista justificant les seves morts proclamant que havien estat en 

autodefensa. Tot i això la corrupció arribava tant lluny que el propi governador de l’estat, un 

senyor anomenat Samuel B. Axtell, el qual estava relacionat amb els cacics de Lincoln, va 

destituir al jutge de pau, deixant a Billy i la banda al marge de la llei. A partir d’aquest 

moment va esclatar la guerra de Lincoln. 

Tal i com també es comenta en un article de la revista Historia 16 (Bosch, El bandolerismo 

del dorado oeste, 1988) la primera víctima de la banda dels homes de Tunstall i de McSween 

va ser el Sheriff  Brady. El van esperar a la localitat de Lincoln i quan va aparèixer van obrir 

foc contra ell i alguns dels seus ajudants que l’acompanyaven. Brady va morir en l’atac, al 

igual que un dels seus ajudants. La mort del Sheriff es va atribuir a Billy.  

Aquesta banda va anar a refugiar-se a una serradora, al voltant de la qual s’hi havia construït 

un petit poblat, per a decidir el següent moviment. Per simple coincidència un dels homes 

que tenien a la llista, es deia Buckshot Rogers, va aparèixer en mig del poble ja que havia 

quedat amb un comprador de la seva residència. La intenció de Rogers era vendre la seva 

casa per fugir ja que sabia que el grup de pistolers d’en Tunstall aniria darrera seu, però va 

resultar que aquell compromís el va dur a trobar-se cara a cara amb els seus enemics. Al 

veure que l’havien vist va jeure enfront les escales d’una casa, apuntant als pistolers amb el 

seu rifle. Un dels homes de la banda va anar a parlar amb ell perquè es rendís, però la 

impaciència dels homes de Tunstall va provocar un tiroteig.  

En el tiroteig Buckshot Rogers, sol contra dotze, va aconseguir abatre cinc dels pistolers 

contraris, entre ells el cap dels Reguladors, fent retrocedir a la banda. Buckshot Rogers va 

morir en aquell tiroteig. Al no tenir ningú que els dirigís els Reguladors van escollir un nou 

cap, Frank McNab. Van decidir establir-se a Fort Summer, una instal·lació militar 

abandonada, i s’hi van passar uns mesos recuperant-se. 

Per l’altra part es va nombrar un nou Sheriff, John Copeland, a qui ni van deixar exercir 

obligant-lo a dimitir ja que no donava total suport a “La Casa”. L’ajudant de Copeland, Pat 

Garret, va passar a ser el nou Sheriff del contat de Lincoln, donant un suport incondicional 

a “La Casa”. Garret va crear un grup de pistolers formats per homes de “La Casa”, de bandes 

aliades i inclús d’un dels homes més temuts de tot el territori, Jesse Evans, per tal de capturar 

a Billy.  

El grup de John Copeland va anar donant caça a tots els membres dels Reguladors fins a 

acorralar als últims membres, enter els quals hi havia Billy el Niño a casa de l’única persona 

que encara els donava suport, el comerciant Alexander McSween. La guerra va acabar al cap 

de cinc dies tenint la casa encerclada. Per la nit els últims homes dels Reguladors dirigits per 

Billy van intentar fugir amb un pla traçat per aquest últim. Van perdre tants homes que van 

haver de renunciar a la venjança i els supervivents, Billy inclòs, van passar a ser fugitius. 
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Duel d’Ok Corral 

Segons el que s’explica en llibres com The Last Gunfight (Guinn, 2011), And Die in the West 

(Marks, 1989) i a partir de les transcripcions de dos dels implicats (Earp, 1881); (Behan, 

1881) el duel d’O.K. Corral va ocórrer el dimecres 26 d’octubre de 1881. Va ser el resultat 

de diverses tensions, anteriorment creades, entre els germans Earp (Virgil, Morgan i Wyatt) 

junt amb un pistoler Doc Holliday i els germans Clanton (Billy, Ike i Claiborne) junt amb 

els germans McLowry (Frank i Tom). El conflicte amb els germans Clanton es va produir 

un any després de que Wyatt Earp arribés a Tombstone. Poc després d’arribar a aquest poblat 

li van robar un cavall. El cavall es va trobar, un any més tard, al ranxo dels Clanton, fet que 

va provocar la sospita de que eren lladres de ramats i cavalls. Per altra part, les tensions amb 

la família McLowry venien d’abans. Virgil Earp va acusar a Frank del robatori de sis mules 

del campament militar Rucker. Un testimoni va veure als McLowry canviant les lletres 

“U.S.” per “D.8.”  

Segons la informació recopilada per aquestes fons, el duel es va provocar quan els germans 

Earp, acompanyats de Doc Holliday, van anar a requisar les armes de Billy Claiborne, els 

germans Frank i Tom McLowry i els germans Ike i Billy Clanton. Segons les fonts 

testimonials (Behan, 1881); (Earp, 1881) Virgil va reclamar les armes als bandolers però 

Billy i Frank McLowry van desenfundar els revòlvers i aleshores va començar el tiroteig. 

Aquest tiroteig va durar uns trenta segons i va resultar en la mort de tres dels participants 

(Billy Clanton, Frank i Tom McLowry), tres ferits (Virgil i Morgan Earp i Doc Holliday) i 

tres il·lesos en el tiroteig (Wyatt Earp i Claiborne i Ike que van fugir del lloc dels fets). 

Segons s’explica en el llibre Breve historia del salvaje oeste. Pistoleros y forajidos (Huecas, 

2009, págs. 35-38) després del tiroteig el Sheriff  Behan va detenir als Earp i a Holliday, 

acusats d’assassinat. Però en la audiència preliminar, aquesta audiència va durar trenta dies, 

el jutge de pau Wells Spicer va determinar que no hi havia suficients proves per a portar-los 

a judici. Aquesta decisió va provocar l’assassinat de Morgan Earp el 18 de març de 1882 i 

l’atemptat contra Virgil Earp causant de que perdés el braç esquerra. Aquests dos atacs van 

desencadenar el que s’anomena “Earp Vendetta Ride” (la venjança de Wyatt Earp). 

Aquest tiroteig és un dels més famosos de la historia del Far West ja que s’ha representat 

múltiples cops en diversos films (Ford, My Darling Clementine , 1946); (Sturges, Gunfight 

at the OK Corral, 1957); (Cosmatos, 1993); (Kasdan, 1994). 

 

3.1.3 Personatges històrics 

Tot aquest context polític, social i històric va crear certs personatges que han estat recordats 

al llarg del temps per les seves histories. Per arribar a entendre com van sorgir personatges 

com els recreats al cinema Western s’ha de tenir en compte aquest context, quina situació 

política hi havia i quina era la posició de la societat enmig d’aquesta etapa expansionista. 

Tot aquest conjunt de factors va crear personatges que encara ara són recordats. 
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Billy El Niño 

“No me asusta morir luchando como un hombre, pero no me gustaría que me ejecuten 

desarmado, como a un perro.” (Billy el Niño, en una carta) 

Tal i com alguns escriptors expliquen William Henry McCarthy, També conegut per Billy el 

Niño, va ser el segon dels fills de Henry McCarthy i de Catherine. És per això que el nom 

original d’aquest famós bandoler era Henry McCarthy. Va adoptar el nom de William 

Bonney en honor al segon marit de la seva mare. Quan es va quedar orfe es va unir a un grup 

de joves delinqüents liderats per Jesse Evans y a partir d’aquí va començar a tenir problemes 

amb la justícia. Al ser acusat d’homicidi va fugir a Mesilla. Es dedicaven al furt d’animals. 

El diari Independent el va denunciar i va haver de tornar a fugir. Aquest cop es va dirigir al 

contat de Lincoln on es va veure involucrat en la anomenada guerra del contat de Lincoln 

(Bosch, El bandolerismo del dorado oeste, 1988). 

 

Fig. 3.6 Billy the Kid. Font: http://www.abc.es/historia/abci-controvertida-muerte-billy-

nino-pistolero-hispano-21-asesinatos-201610110312_noticia.html 

Un cop va acabar la guerra Billy va fugir a Texas, on es va dedicar un altre cop al furt 

d’animals. Paral·lelament un home anomenat Lew Wallace va ser nombrat governador de 

Nou Mèxic. El primer decret d’aquest home, instat pel president Garfield, va ser el 

d’amnistiar a tots els involucrats en la anomenada Guerra de Linkoln, tots excepte Billy el 

Niño. Tot i no estar inclòs en l’amnistia Wallace i Billy van arribar a un acord, Wallace 

obtindria la declaració de Billy sobre un cas d’assassinat d’un advocat anomenat Chapman i 

Billy obtindria la amnistia. El jove es va entregar i va ser empresonat a Mesilla. Al veure 

que el tracte no es materialitzava va decidir fugar-se de la presó, matant al guàrdia pel seu 

pas. 

Al cap d’un temps Pat Garret (1850-1908) va ser nombrat marshal i se li va encomanar la 

missió de capturar, viu o mort, a Billy. Garret era un antic amic de McCarthy, dels temps en 

els que Garret era el propietari d’un saloon. El marshal va aconseguir capturar-lo, el va 
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portar a Lincoln i el van jutjar i condemnar a morir penjat. Però tal i com va dir un dia «me 

gusta bailar, pero no en el aire» va tornar a escapar-se de la presó on el tenien retingut, 

aquest cop matant a dos dels ajudants del sheriff durant la fuga (Huecas, 2009, págs. 60-67).  

Seguint la informació mostrada per la font anterior (2009) el 14 de juliol Pat Garret, gràcies 

a la traïció d’un amic, el va localitzar a una casa situada a Fort Summer, Nou Mèxic. El 

sheriff es va infiltrar a l’habitatge, esperant a Billy. Quan en Garret va veure una ombra 

entrant per la porta va disparar dos cops. Billy ferit de mort va preguntar «¿Quién está?» i 

Garret va respondre amb un tercer tret. Va morir abans de caure al terra, amb vint-i-un anys, 

considerat autor de 21 morts de les que posteriorment només s’han pogut verificar 9.  

 

Wyatt Earp 

Wyatt Earp (1848-1929) pertanyia a una gran família composta per Virgil, Morgan, James, 

Warren, Adela i un germanastre anomenat Newton. Tots ells van acabar passant a la història 

de l’Oest. Va néixer a Monmouth, Illinois, però va marxar cap a California quan només era 

un nen. De jove va robar uns cavalls en el Territori Indi (Oklahoma) i el van detenir. Va 

fugir a Kansas, on es va dedicar a la caça de búfals. També va estar treballant per la 

companyia ferroviària Union Pacific tot i que la següent aparició va ser a Wichita, Kansas, 

com a assistent personal del sheriff, però per culpa de diversos problemes el van fer fora.  

En 1870 es va casar a Lamar, Missouri, on havia estat elegit marshal de la ciutat. 

Desgraciadament la seva esposa va morir només tres mesos després de la boda. El vidu va 

marxar de Lamar i es va dirigir a la ciutat sense llei de Deadwood, Dakota. S’hi va estar poc 

temps i en 1876, quan sis pistolers van provocar el caos a Dodge City, li van demanar ajuda. 

Wyatt Earp va respondre a la petició, es va enfrontar als pistoler i un per un els va eliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7 Fotografia de Wyatt Earp. Font: https://cincodays.com/2015/01/07/la-historia-

compartida-wyatt-earp/ 
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Els següents passos el van portar a la ciutat de Tombstone, Arizona, on va tornar a treballar 

com a empleat de la llei sent l’ajudant del sheriff del contat. Tombstone va passar a tenir 

7000 habitants i totes les disputes es resolien a trets, era una ciutat bastant inestable. Va 

aconseguir que el seu germà Virgil fos nombrat marshal de la ciutat. Durant la seva estada 

a la ciutat va prendre el control d’un dels locals més famosos, anomenat Oriental Saloon, 

amb el que es calcula que guanyava uns mil dòlars a la setmana. Es va tornar a casar amb 

una dona que es deia Mattie, però la va abandonar al 1882. Mattie es va suïcidar als trenta 

anys, el juny de 1888 després de fer-se prostituta. 

 Durant la seva estada a Tombstone va aconseguir, amb l’ajuda dels seus familiars i d’un 

amic conegut com a «Doc» Holliday, pacificar aquesta ciutat. Aquests personatges van ser 

partícips d’un dels duels més famosos de la historia de l’Oest, el tiroteig d’O.K Corral. Els 

fets ocorreguts durant aquest tiroteig van ser tant ambigus que els ciutadans de Tombstone 

van veure a la família dels Earp com a assassins amb placa. Wyatt va decidir marxar de la 

ciutat. 

Després d’estar buscant or, dedicar-se a les concessions mineres, regentant saloons, criant 

pura-sangs, fent d’àrbitre en el combat de boxa entre Tom Sharkey i Bob Fitzsimmons, l’any 

1905 es va establir per últim cop a Los Ángeles, Califòrnia. Va començar a treballar com a 

assessor cinematogràfic a Hollywood. Va morir en la mateixa ciutat vint-i-quatre anys més 

tard, al 1929, per culpa d’una cistitis crònica que va afectar-li la pròstata (Huecas, 2009, 

págs. 38-41). 

 

Jesse i Frank James 

Primer Frank James (1843-1915) i després Jesse James (1847-1882), van néixer al contat de 

Clay, Missouri. Van ser partícips de la Guerra de Secessió. Amb només 17 disset anys es va 

unir ala guerrilla de Bloody Bill Anderson. Aquesta tropa va cometre actes tan atroços que 

se’ls va excloure expressament de l’amnistia decretada al acabar el conflicte. Forçat per 

aquest fet Jesse James va fundar una banda de delinqüents, molt famosa pel gran numero i 

l’audàcia dels seus cops, formada pels dos germans James i pels germans Younger. 
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Fig. 3.8 Jesse i Frank James al 1872. Font: https://www.history.com/news/7-things-you-

might-not-know-about-jesse-james 

 

Durant els següents anys van assaltar bancs, trens, diligencies i tendes, des de Iowa a Texas 

i des de Tennessee a Califòrnia. Es calcula que el botí total obtingut pel conjunt dels 

atracaments està al voltant del centenar de milions de dòlars actuals. 

Paral·lelament als atracaments d’aquesta banda es va anar formant una llegenda. Aquesta 

llegenda atorgava a Jesse James el renom del «Robin Hood americà», donat que la seva 

banda només atracava bancs i grans empreses. Conscient dels beneficis que aquesta imatge 

li donava es va preocupar de que creixés ajudat per John Newman Edwards, el director del 

Kansas City Times. Poc a poc entre els dos van construir el símbol que avui en dia encara es 

recorda, convertint-lo en un símbol de la rebel·lia del sud contra la Reconstrucció del Sud 

que els del Nord estaven portant a terme. 

Un dels fets que més va afavorir a la seva imatge va succeir quan dos homes de la companyia 

Pinkerton, després de guanyar-se la confiança de la família dels James, posessin una bomba 

a la seva casa i a l’explotar matessin a un germanastre i la mare dels James, Zerelda James, 

perdés un braç. Això va provocar que els germans, en busca de venjança, assassinessin 

indiscriminadament a tot el que es va posar pel mig en la fugida dels autors de l’atemptat.  

En el setembre de 1876 la banda al complet va atracar la sucursal del First National Bank, 

en Nortfield, Minesota. Durant l’atracament el caixer del banc es va negar a obrir la porta 

al·legant que tenia un sistema de seguretat de tancament temporal, fet que era mentida. Al 

perdre temps i donats que havien estat alertats de la presència de personatges sospitosos, el 

sheriff amb un conjunt d’habitants de la ciutat es van apostar a fora esperant la sortida de la 

banda. Al veure que els seus plans s’havien vist frustrats Jesse va dispara al caixer al cap, 

fet que va iniciar el tiroteig a fora al carrer. Per culpa d’aquests fets la banda es va veure 

encerclada per foc enemic. Del tiroteig només en va poder escapar els dos germans James. 
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Els germans Younger i els altres membres de la banda o be van caure morts en el tiroteig o 

van caure durant la massiva persecució que es va produir durant la fugida. 

Després d’aquesta miraculosa fugida els James es van instal·lar, fent servir noms falsos, a 

Nashville, Tennessee, intentant passar desapercebuts. Però Jesse va ser incapaç de resistir-

se a la temptació de tornar a cometre un cop. Tres anys després de l’atracament a Northfield 

va atracar un tren en Missouri matant a dos vigilants. El governador de Missouri va oferir 

una recompensa de 10.000 dòlars. 

Als germans Jesse ja només els quedaven Charley i Bob Ford, dos germans de la novia d’un 

dels membres de la banda. Jesse els va demanar als dos que s’instal·lessin a casa seva per 

por de que els pogués passar re, el que no sabia era que als germans Ford el que els 

interessava era la recompensa de 10.000 dòlars que donaven pel seu cap. Tant és així que el 

dia 3 d’abril els dos germans van entrar a la sala d’estar de la casa, després d’esmorzar. 

Abans de asseure’s Jesse va veure un quadre torçat a la paret. Disposat a redreçar-lo, va 

col·locar una cadira davant del quatre i va apujar-s’hi. Els Ford van veure en aquest gest una 

ocasió per a acabar amb ell, així que Bob li va disparar a la nuca. 

Per sorpresa dels dos germans Ford aquest acte va provocar el seu arrest al anar a cobrar la 

recompensa, acusats d’assassinat en primer grau. Els van declarar culpables i se’ls va 

sentenciar a morir penjats. Tot i això, dos hores abans de l’execució, van rebre l’indult 

personal del governador. Els dos van morir no molt més tard, Charley Ford es va suïcidar el 

1884 i Bob Ford va esser assassinat el 1892 per un dispar d’escopeta al coll, en el seu propi 

Saloon. 

El germà de Jesse, Frank James, al veure que el seu germà havia mort, va decidir entregar-

se al governador de Missouri. Se’l va jutjar, acusat d’haver comès múltiples crims. 

Sorprenentment no es van poder trobar evidencies de la seva culpabilitat en ningun dels 

crims comesos pel que va ser declarat innocent i va sortir-ne absolt. Els seus següents trenta 

anys els va passar com a granger, venent sabates, com a home de circ i com a jutge de sortides 

en diferents esports (Huecas, 2009, págs. 55-60); (Bosch, El bandolerismo del dorado oeste, 

1988, págs. 76-80).  

Tot i aquestes històries que descrivien els actes dels James com a despietats i bàrbars hi ha 

altres opinions sobre la personalitat de Jesse James. Rafael Bosch (El bandolerismo del 

dorado oeste, 1988, pág. 80) defensa la idea de que ningú dels dos germans James eren uns 

assassins viciosos ni eren ànimes caritatives tal i com es va representar posteriorment en 

certes obres de Hollywood. El que ens diu aquest autor és que eren dos bandolers amb 

consciència de l’opressió que es patia als medis rurals, especialment al Sud, sota la dictadura 

dels grans aventurers de les finances del Nord-Est, que espoliaven l’Oest de totes les seves 

riqueses mineres i ramaderes. 
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3.2  Etapa daurada del cinema americà 

3.2.1 Introducció 

Tot aquest context històric i aquest conjunt de personatges es van acabar identificant com a 

material cinematogràfic amb el qual s’ha representat la curta i actual historia dels Estats 

Units. 

Segons la llicenciada en el Màster en Comunicació, Periodisme i Humanitats de la 

Universitat Autònoma de Barcelona Diana Miriam (2012) l’edat d’or de Hollywood 

comença als inicis del segle XX, entre el 1910 i el 1920, i acaba al voltant dels anys 60. 

Tal i com el Doctor en Investigació Aplicada a Medis de Comunicació Antonio José Planells 

de la Maza explica (Del MRI a la postmodernidad, 2017, págs. 1-11), aquesta etapa té uns 

trets propis que van fer evolucionar la indústria del cinema.  

A partir de la “guerra de Patents” i la Motion Pictures Patent Company les productores van 

marxar a Califòrnia, on poc després va néixer Hollywood. Aquesta emigració d’empreses va 

formar un nou sistema en quan a la gravació de pel·lícules. Aquest sistema estava basat en 

els Estudis. Hi havia tres tipus d’estudis cinematogràfics: 

Big Five 

Eren les empreses més grans de la indústria. Controlaven el mercat gràcies a la concentració 

vertical (Posseïen les productores, les distribuïdores i les sales de reproducció). Les 

productores que pertanyien a aquest grup eren: 

- Paramount. 

- Metro Goldwin Mayer. 

- 20Th Century Fox. 

- Warner Bros. 

- R.K.O. 

Little Three 

Aquestes tres empreses nomes produïen contingut audiovisual (no controlaven les sales de 

cinema). 

- United Artist. 

- Universal. 

- Columbia. 

Independents 

- Walt Disney. 

- Estudios de Poverty Road (sèrie B). 
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- Altres. 

Aquest era un model de cinema construït al voltant dels gèneres cinematogràfics (aquests 

s’utilitzaven per a construir marcs estereotipats per a la marca), el Model Representatiu 

Institucional (tractava de crear un llenguatge fílmic identificatiu per a la marca) i la 

utilització de l’Star System. El cinema clàssic estava marcat pel fet de la internacionalització 

de les pel·lícules per tal d’obtenir un públic potencial molt més ampli. 

 

3.2.2 Star System 

Va ser una de les claus del cinema clàssic junt amb la definició dels gèneres cinematogràfics. 

Les Estrelles eren productes fabricats pels estudis i eren casi una propietat seva. Aquests 

estudis controlaven les seves imatges, vida personal i vida privada incloses.  

Els Oscars serveixen per a subratllar el fenomen de l’Star System. A partir d’aquest 

s’estableix una relació amb el públic que podria considerar-se eròtica. Segons Antoni 

Planells “Es podria dir que hi ha una espècie de bisexualitat en les estrelles de cinema (al 

escollir a una estrella es busca satisfer els dos gèneres)” (Del MRI a la postmodernidad, 

2017, pág. 5). 

 

3.2.3 Gèneres Cinematogràfics 

Segons el diccionari tècnic de cinema Akal un gènere és: 

“Grupo de películas que presentan tramas, tipos de personajes, escenarios, técnicas 

fílmicas y temas reconociblemente similares. Estas convenciones se repiten lo 

suficiente de una película a otra para que resulte obvio que todas estas obras 

pertenecen a un solo grupo y que el realizador se apoya en el uso de estas 

convenciones, en el pasado y en la familiaridad del público con ellas. La repetición 

sin más de las convenciones genéricas produce películas insulsas y estereotipadas. El 

realizador creativo se apoya en las convenciones, pero también imprime su propia 

visión en la obra.” 

(Konigsberg, 2004, pág. 243) 

El professor Jesús Morales de la Universitat Catòlica Santa Rosa descriu el concepte de 

gènere de la següent manera: 

“Por lo común, suele identificarse como género cinematográfico un modo 

estereotipado de contar una película. Se trata de una fórmula con cualidades y 

personajes reconocibles, que permiten al espectador identificarse con ese relato y 

disfrutarlo en un grado aún más intenso, pues conoce las reglas que modulan todo 



Referents  39 

 

aquello que se le cuenta desde la pantalla. Así, el aficionado a las películas del Oeste 

conoce las figuras esenciales de este género –el pistolero solitario, el cuatrero, la 

propietaria de la cantina, etc.-, y se siente satisfecho con su reconocimiento, pues ya 

adivina los rasgos fundamentales de cada estereotipo. Diversos especialistas han 

analizado esa fruición del público al situarse frente a un producto que le es familiar. 

En suma, un producto cuyo género conoce sobradamente.” 

(Morales, 2013, pág. 2) 

3.2.4 Importància 

Aquesta etapa es caracteritza per tenir una narrativa detallada, una producció polida i un 

aprofundiment en els gèneres cinematogràfics, trets que han marcat el rumb de la indústria 

del cinema. Un dels trets característics del cinema d’aquesta època era el poder que les grans 

productores tenien sobre el tipus de pel·lícules que es realitzaven. S’escollia minuciosament 

les imatges, la producció, les històries i l’equip. L’elecció de l’equip tenia la intenció de 

donar un toc particular i distintiu a cada producció que es creava. D’aquesta forma de 

treballar va néixer l’anomenat “Star System”. 

L’objectiu de Hollywood d’arribar a les demés societats del mon permetia generar un 

producte efectiu i fluctuós, permetin un marge d’experimentació i llibertat, tant artística com 

tècnica, cosa que beneficiava la economia de la industria de Hollywood i al país que la 

posseïa (Alcantara Melendez, 2012).  

 

3.3 Westerns 

L’aparició de gèneres cinematogràfics, estrelles de cinema i la creixent importància 

d’aquest sector van fer aflorar les pel·lícules d’aquesta temàtica.  

 

3.3.1 Inicis 

Segons Scott Simmon (The Invention of the Western Film, 2003) la primera pel·lícula 

Western que va sortir va ser produïda per la companyia d’Edison i es va dir Sioux Ghost 

Dance. Des de la producció del curt The Great Train Robbery (Porter, 1903) aquest gènere 

es va anar fent lloc a la industria. No va ser fins la aparició del productor John Ford que amb 

els films El Caballo de Hierro (1924)  y La Diligencia (1936) que les bases d’aquest tipus 

de cinema no es van constituir. A partir d’aquests films el cinema Western va agafar una 

altra dimensió.  
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3.3.2 Temàtica i Mitificacions 

Segons l’escriptora, investigadora i professora universitària d’art Estrella de Diego Otero 

(Paseo por el Lejano Oeste, 2015) les pel·lícules western son una imatge de la construcció 

d’estereotips, com passa en el cinema de Hollywood. Aquest és un argument àmpliament 

compartit ja que podem observar altres autors fent comentaris similars. Un d’aquests casos 

és el den Maximiliano Curcio (2010) qui diu que “El denominador comú popular de les 

pel·lícules del oest és un personatge central de característiques nòmades o errants similar a 

la dels cavallers dels contes antics i de les poesies europees que s’enfronta a malvats, rescatar 

damisel·les en perill i transgredeix les normes de l’estructura de la societat sense trair el seu 

honor, sota la figura d’un vaquer o un pistoler la caracterització del qual inclou una 

vestimenta típica, el seu revòlver y el seu fidel company el cavall, figura que arriba a adquirir 

dimensions importants per a la història narrada.  

El western pren aquests elements i els utilitza per a explicar contes morals ambientats en 

l’escenari de l’oest, molts cops en un paisatge desèrtic, salvatge i desolador amb els seus 

ranxos i forts en mig del no res i altres tantes vegades en la típica descripció del poble de 

l’oest: un magatzem local, les vies del tren en els vagons del qual s’hi alberguen 

persecucions, un banc que esdevindrà atacat, una cantina amb begudes, jocs d’atzar, música 

autòctona y prostitutes, freqüent escenari de baralles i tirotejos entre els fora de la llei i 

finalment la garjola de l’agutzil que alberga criminals. 

 Com a gènere el western és polifacètic i conté diferents subgèneres amb films que 

s’ambienten en les Guerres Índies, la Guerra Civil i les Guerres Mexicanes. De totes maneres 

és usual que el western retrati la conquesta de la civilització per sobre de la barbàrie i la 

subordinació de la naturalesa o lo natiu a la confiscació de territoris sobre el dret dels propis 

habitants”. Aquesta és una llarga descripció d’un conjunt d’elements molt comuns en totes 

les pel·lícules d’aquest gènere. 

 

3.3.3 Autors més representatius 

John Ford 

Va néixer l’1 de febrer del 1895 a Cape Elizabeth, Maine. Al principi de la seva carrera era 

conegut per altres noms com Jack Ford. Va treballar com a doble i com a especialista. Entre 

el 1917 i el 1966 va rodar cent-quaranta pel·lícules, setanta en la època muda (1917-1928). 

És un director que aborda diferents gèneres entre els que destaquen els Westerns com “El 

Caballo de Hierro” (1924). 

Va ser un home considerat com el millor director de cinema americà per companys de 

professió tals com Orson Welles, a qui li van preguntar quins eren els seus tres directors 

preferits i ell va respondre amb la famosa frase de “John Ford, John Ford and John Ford”. 
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Fig. 3.9 Fotografia de John Ford. Font: http://biografias.estamosrodando.com/john-ford/ 

 

Diversos autors (López, 2009), (Sánchez G. , 30 d'agost de 2013) expliquen com el seu 

cinema i la forma de representar el Salvatge Oest ha passat a representar aquella època. 

També comenten que John Ford va assentar les bases de la temàtica d’aquests films, tractant 

temes de la societat d’aquella època tals i com els soldats de la Unió, els Confederats, les 

dones que esperaven el retorn del seus homes, els dentistes, jutges, gent sense terra o 

l’arribada de la civilització. Avui en dia encara és el director de cinema amb més premis 

guanyats als Oscars, un total de 4 sobre 5 nominacions. 

Tal i com els autors anteriors John Ford va rodar un total de 132 pel·lícules moltes de les 

quals són considerades obres mestre. 

El seu cinema es caracteritzava per tenir pocs moviments de càmera. La seva intenció era la 

d’aportar panoràmiques descriptives, plans llargs i sostinguts que evitessin distreure a 

l’espectador i aconseguir que veiessin els personatges, el que fan, com ho fan i la seva 

mirada. L’autor intenta aprofundir en els personatges que entren a càmera remarcant-ne cada 

gest que fan i donant importància als objectes que porten. 

Tot i el seu estil de no moure gaire la càmera i el seu classicisme narratiu John Ford també 

sabia trencar-ne el ritme com per exemple en els films La Diligencia i Fort Apache va gravar 

una seqüència de persecució a cavalls on els perseguits anaven de esquerra a dreta de la 

pantalla i els perseguidors de dreta a esquerra. John Ford va dir que a La Diligencia van 

realitzar la escena així ja que es quedaven sense temps per gravar però al tornar-ho a repetir 

a Fort Apache es va veure com aquella decisió no la va prendre en va; d’aquesta forma 

s’entenia com els perseguits no podrien escapar dels seus perseguidors i que inevitablement 

acabarien sent atrapats. 

Molts futurs directors de cinema consideraven a Ford un referent. Moltes pel·lícules western 

es basen en els seus llargmetratges. Bergam el considerava un dels seus directors preferits, 

al igual que el ja anomenat Orson Welles. 
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Sergio Leone 

Nascut a Roma el 3 de gener de 1929 va ser un director de cinema Italià mundialment 

conegut pels anomenats spaghetti westerns, tenint com a referent a John Ford. 

Una de les seves obres més famoses és la anomenada trilogia del dòlar, un conjunt de tres 

pel·lícules formades per Por un puñado de dolares, La muerte tenia un precio i El Bueno, el 

Malo y el Feo. 

 

Fig. 3.10 Fotografia de Sergio Leone. Font: 

http://descontexto.blogspot.com.es/2008/10/entrevista-sergio-leone-de-luis-arrieta.html 

 

A Sergio Leone l’acompanyava un compositor de música molt important als seus films, 

àmpliament reconeguts per les bandes sonores. Aquest home es deia Enrio Morricone i era 

l’encarregat de generar les bandes sonores per al director Italià. L’equip de Leone no acabava 

aquí. Durant el rodatge de Por Un puñado de dolares el director contava amb un pressupost 

molt limitat. Li van recomanar un actor nord-americà per a rodar la pel·lícula, Clint 

Eastwood. 

El cinema de Sergio Leone, a part d’estar caracteritzat per la innovació de la banda sonora 

portada a terme per Morricone, atorga una gran importància als duels de pistolers. Leone 

modifica les bases dels westerns i fa evolucionar el significat que els duels tenien fins 

aleshores. El director italià atorga als duels un important protagonisme estilístic, formal i 

narratiu (Villar, 2013). 

Els personatges dels seus films també són diferents pel que fa als westerns nord-americans. 

A la besant americana d’aquest gènere hi ha dos tipus de personatges, herois i dolents, uns 

lluiten per valors com l’honor o la redempció i els dolents simplement busquen el propi 

benefici per sobre de tot, en canvi els personatges de Sergio Leone es divideixen en herois, 

antiherois i dolents. Tots ells estan motivats per la inadaptació al món i a la societat que els 
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envolta. Això els porta a una cerca desesperada per trobar la seva pròpia identitat. D’aquí 

surt el personatge de “l’home sense nom” caracteritzat per Clint Eastwood en la trilogia del 

director (Sánchez J. F., 2011, p. 4). 

La seva idea era revitalitzar els cowboys ja que segons ell “la figura dels cowboys havia 

perdut en psicologia” ja que “l’Oest es va formar per homes senzills i violents” per finalitzar 

dient que “aquella era la força i la simplicitat que volia recuperar en els seus llargmetratges” 

(Flint, 1989). 

 

3.4  Enviromental Storytelling 

Tal i com el director d’art de THQ Nordic i Professor d’Art de la Universitat del 

TecnoCampus Daniel Candil (Teoria Enviromental Story Telling, 2018) explica, el concepte 

“Enviromental Storytelling” fa referència al fet de que un escenari transmeti o narri històries. 

En els últims anys de la indústria dels videojocs els dissenyadors d’escenaris s’han convertit 

també en dissenyadors d’històries. 

L’ “Enviromental Storytelling” és l’art d’explicar una història a través del disseny de 

l’entorn. Permet a l’artista donar al jugador més informació sobre la gent que va existir dins 

del món del joc sense explicar la experiència. 

Els millors exemples de l’aplicació d’aquest concepte són els parcs d’atraccions com Port 

Aventura o Disney Land Paris. Aquests parcs temàtics estan decorats de tal forma que 

integren les atraccions en mons ficticis en els quals hi estan relacionades. Don Carson va 

postular dues preguntes; com puc portar a la audiència al mon imaginari que he creat i fer 

que s’hi quedin? Que demanem a un parc d’atraccions? Les respostes son: portar-me a un 

lloc al que mai podria anar, deixar-me ser algú que mai podria ser i permetrem fer coses que 

mai podria fer. 

L’ “Enviromental Storytelling” vincula a l’usuari a les histories; aquestes narratives el 

desperten, el vinculem amb experiències del mon real, amb records, amb pel·lícules, amb 

llibres que ha llegit, etc. L’objectiu principal al dissenyar una història implícita a l’escenari 

és el de vincular la història a algun pou emocional que l’usuari té per tal d’enganxar-lo. Quan 

l’usuari reconeix la historia es diu que la interpreta i passa a ser un usuari actiu dins del joc. 

L’entorn als jocs s’utilitza per diversos motius; per delimitar el moviment en un espai físic; 

ens narra les històries de l’indret, qui viu o vivia allà; les seves condicions de vida; que 

podria passar després; el propòsit del lloc i l’estat anímic.  

Els escenaris funcionen a partir de l’associació d’elements, depèn de que el jugador atorgui 

un significat a aquests esdeveniments, funcionen a partir d’una cadena d’esdeveniments, el 

jugador és qui ordena els elements que va trobant per l’escenari per tal de formar una història 

a partir d’ells i en funció de l’ordre que triï. També funcionen a partir d’una interpretació del 

que l’usuari hagi viscut. Aquesta és una característica molt positiva ja que es poden treure 
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diverses conclusions de la història en funció del jugador, es pot avisar o ajudar al jugador a 

preveure esdeveniments, a partir de buscar la reacció emocional del jugador i finalment de 

crear moments que reforcin el tema general del joc (Carson, 2000).
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4. Objectius 

4.1  Objectius principals 

- Respondre a la qüestió de perquè els Westerns han estat el gènere definitori del cinema 

nord-americà, descobrir perquè no van ser altres generes com el cinema negre, els drames o 

les comèdies. 

- Portar a terme la creació d’una escena capaç de representar un paisatge i una ambientació 

típiques d’un joc o d’una pel·lícula Western. 

 

4.2  Objectius secundaris 

- Realitzar un estudi comparatiu entre el contingut mostrat als films de gènere Western de la 

edat d’or del cinema americà amb la informació històrica de l’època representada en aquest 

gènere cinematogràfic, segle XIX. 

- Profunditzar en la història del cinema per tal de conèixer els seus inicis. També els fets més 

remarcables, al igual que els esdeveniments i les decisions artístiques que han marcat el 

cinema d’avui en dia. 

- Realitzar la escena seguint el workflow típic de la industria del videojoc. 

- Aconseguir crear un producte propi del mercat actual, en quan a qualitat i a acabats, en un 

temps reduït de sis mesos. 

- Reproduir l’escenari tan fidedigne-ment que tothom que l’observi sigui capaç de reconeixe 

la temàtica. 

 

Cal remarcar que l’estudi del cinema és únicament de la edat dorada del cinema americà. La 

història d’aquest continent també està compresa al segle XIX i no pretén ser un resum 

exhaustiu de tots els esdeveniments, la informació que el treball pretén recavar està 

directament relacionada amb el contorn del cinema i del gènere Western. 
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5. Disseny metodològic i cronograma 

El procediment empleat en la realització primera de l’informe ha estat pautat en funció dels 

dos primers objectius. S’ha plantejat de tal forma en que la base del treball, la part que 

serveix com a inici del desenvolupament, és la qüestió referida a la popularitat i al significat 

dels Westerns per a la cultura cineasta. A partir de la resolució de la incògnita de la 

popularitat d’aquest gènere es procedirà a l’anàlisi dels elements, histories i paisatges dels 

referents per tal d’analitzar quins d’ells s’han mitificat o modificat històricament. Un cop 

obtinguda la informació mencionada anteriorment es continuarà amb l’apartat pràctic del 

projecte; la creació d’un espai i un ambient propis de la temàtica Western.  

Per tal de dur a terme l’apartat pràctic es seguiran les pautes dictades per la industria del 

videojoc. Aquestes pautes dictaminen un ordre a l’hora de crear un escenari 3D per tal 

d’optimitzar el temps i acabar amb uns resultats propers als de la pròpia indústria.  

 

5.1  Referències 

El primer dels passos es la cerca de referències. En aquest pas l’objectiu és crear una 

“moodboard” del màxim de referents visuals que facin referència al objecte que es vulgui 

crear. Aquestes referències han de ser coherents amb el contingut estudiat en el marc teòric 

i amb l’estètica desitjada i no poden englobar altres estils que no s’hagin de representar en 

el treball. 

 

5.2  Concepts i esbossos 

Un cop s’han obtingut referencies per tots els assets que es volen representar en el treball, 

s’han de realitzar un o més dibuixos per a cada un d’aquests objectes. És recomanable 

començar fent esbossos i concepts de l’objecte i després, un cop s’ha obtingut el resultat 

desitjat, realitzar un dibuix representatiu d’aquest asset.  

En quan al paisatge, a partir de l’obtenció de les referències, el següent pas a seguir és la 

realització d’un o més dibuixos de perspectives de l’escenari. D’aquesta manera es pot 

estudiar la composició i la forma del mateix per tal d’optimitzar i dissenyar espais. 

Un altre dels aspectes a conceptualitzar es la il·luminació. Aquest és un dels apartats més 

importants de la generació d’escenes. Donada la importància de la il·luminació es requerirà 

crear un “concept art” d’aquesta i generar diferents exemples d’il·luminacions acord amb el 

nostre objectiu visual. Aquestes referències visuals de la il·luminació s’han de realitzar amb 

el motor que s’utilitzarà per a la recreació de l’escena final. Un cop complerts aquests dos 

requisits s’haurà de realitzar un set-up de llums a la mateixa escena. Aquest set-up s’ha de 

mantenir actualitzat al llarg del projecte. 
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5.3  Modelatge 

Els “assets” conceptualitzats anteriorment s’han d’agrupar en paquets. D’aquesta forma es 

pot dividir el treball i és més fàcil ordenar-los tots per ordre de prioritat i importància. Tots 

els models 3D han de tenir una bíblia estètica.  

El procediment a seguir per a la creació de models 3D està dividit en quatre passos. El primer 

és el dedicat al modelatge de l’objecte 3D amb un nivell baix de poligonació, en “low-poly”. 

Un cop modelat el “low-poly” s’ha de mapejar l’objecte deixant els espais contigus adients 

pensant en el següent pas. A l’acabar de mapejar l’objecte s’ha de crear el high-poly per tal 

de fer una extracció de normals i AO. Això es fa a partir d’una projecció del model d’alt 

poligonatge sobre el de baix poligonatge amb un programa tal i com XNormal. Aquest 

procés es dura a terme amb el programa 3d Max. 

 

5.4  Texturitzar 

Texturitzar es basa en aplicar materials i capes als diferents mapes de textures que es 

necessiten per acabar de detallar els “assets” modelats. Hi ha quatre mapes basics; l’albedo 

o “difuse map” que és el que dona color a l’objecte; el’ ”metallic” map, que dona tons i 

reflexions típiques de materials metàl·lics; el “gloss map” que s’encarrega de definir la 

suavitat de la superfície (el nivell de claredat amb el que es generen els reflexes quan la llum 

rebota sobre del material); el normal map que proporciona relleus extra a la superfície de 

l’objecte i finalment L’AO o “ambient oclusion” remarca les ombres dels llocs on la llum 

no pot arribar fàcilment. Per a realitzar el texturitzat dels objectes s’utilitzaran programes 

com Quixel o Substance Designer. Per a texturitzar grans superfícies com façanes de cases 

s’utilitzaran textures “tileables”. Algunes d’aquestes textures es generaran amb CrazyBump 

(un programa que genera textures de “normal map” i AO a partir d’un “albedo”. 

 

5.5  Implementació 

Un cop s’han completat tots els passos anteriors i es té l’objecte acabat cal importar el model 

a Unity per tal de comprovar que el número de triangles i la geometria estiguin be, al igual 

que les textures funcionin correctament al aplicar-les a un material. També s’haurà de 

comprovar el correcte funcionament dels “shaders” que es tinguin en la escena. Un cop s’ha 

acabat de modelar i texturitzar tots els elements de la escena és quan es comença a realitzar 

la il·luminació final. Cal assegurar-se de que el rendiment és el correcte. 
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5.6  Cronograma 

 

 
MESOS 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

TASQUES 

1a 

set. 

2a 

set. 

3a 

set. 

4a 

set. 

1a 

set. 

2a 

set. 

3a 

set. 

4a 

set. 

1a 

set. 

2a 

set. 

3a 

set. 

4a 

set. 

1a 

set. 

2a 

set. 

3a 

set. 

4a 

set. 

1a 

set. 

2a 

set. 

3a 

set. 

4a 

set. 

1a 

set. 

2a 

set. 

3a 

set. 

4a 

set. 

Documentació                                                 

Recopilació 

d'informació                                                 

Preproducció                                                 

Llistar assets                                                

Cercar referencies                                                 

Concepts i 

esbossos                                                 

Producció                                                 

Modelatge                                                 

Texturització    
     

                                  

Implementació 

models 3D                                                 

Il·luminació    
     

                                  

FX & Sonorització                                                

Testing                                                 

 

Taula 5.1 Cronograma. Font: Elaboració pròpia 
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6. Resultats 

A partir de l’estudi de l’època del Wild West i dels referents dels westerns i jocs del Salvatge 

Oest investigats s’ha generat un escenari en 3D. Aquest escenari està creat a partir de trets 

comuns observats en els referents. Alguns d’aquests elements són la utilització de bigues de 

fusta per reforçar les cantonades dels edificis, la incorporació d’elements arquitectònics 

decoratius al damunt de les façanes, l’àmplia utilització de fusta i l’aplicació de rètols als 

edificis per indicar-ne la funció. 

 

Fig. 6.1 Render del model de Saloon. Font: Creació Pròpia 

 

A partir de la distribució dels pobles observada en les pel·lícules de referència, s’ha colocat 

l’esglèsia del poble allunyada d’aquest. L’estació està colocada al final del carrer principal 

ja que els pobles acostumaven a creixer al voltant d’aquestes.  
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Fig. 6.2 Render del carrer principal del poble. Font: Elaboració Pròpia 

 

 

Fig. 6.3 Render de l’hotel. Font: Creació Pròpia 

 



Resultats  53 

 

Fig. 6.4 Render de l’església. Font: Creació Pròpia 

 

 

Fig. 6.5 Render de la casa. Font: Creació pròpia 

 

Per finalitzar els terreny que rodeja el poble està format per turons envoltats de roques i 

herves seques. El terreny és una barreja de sorra de desert amb terra vermellosa, provinent 

de l’erosió de les roques. Les herves creixen a zones on hi ha terra i no a on només hi ha 
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sorra. L’escena està decorada per diferents elements decoratius, com per exemple barrils, 

cactus, balles i cables de telègraf.  

 

Fig. 6.6 Render dels barrils i el terreny. Font: Creació pròpia 

 

 

Fig. 6.7 Render de la tenda. Font: Creació pròpia 
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Les locomotores d’aquella època funcionaven amb vapor, és per això que al costat de la 

parada de l’estació hi ha un dipòsit d’aigua per reomplir les locomotores. L’estació està 

dotada d’un conjunt de bancs sota un porxo per a esperar el tren i cubrir-se del sol. 

 

Fig. 6.8 Render de l’entrada a l’estació. Font: Creació pròpia 

 

Fig. 6.9 Render del frontal de l'estació de tren. Font: Creació pròpia 
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Fig. 6.10 Render final dels vagons de tern i el dipòsit d'aigua. Font: Elaboració pròpia 

 

 

Fig. 6.11 Render vista d'ocell del poble . Font: Elabració pròpia 
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7. Conclusions 

 

A l’acabar aquest treball s’han pogut extreure algunes conclusions dels objectius marcats al 

principi del treball. 

Es va voler estudiar el període de temps que va marcar les histories conegudes com a 

westerns per saber el rerefons dels personatges, les trames, els costums i la psique dels que 

vivien en aquelles noves terres. Al final s’han resumit casi cent anys d’història, uns anys 

completament inestables i canviants. S’ha vist com l’etapa del Wild West està formada per 

confrontacions, guerres, racisme, esclavatge, expansionisme, l’aparició de lluites socials, la 

reclamació de drets, el significat de llibertat dels Estats Units, la formació d’un nou país, la 

lluita de les diferents classes socials per sobreviure i la continua adaptació dels habitants 

d’aquella era al canvi constant portat per la tecnologia, el ferrocarril, el telègraf i la rapida 

expansió. 

Tot i que cent anys d’història poden semblar pocs en aquest cas hi ha múltiples 

esdeveniments històrics comprimits en un sol any, canvis que van marcar el rumb del futur 

dels Estats Units d’Amèrica. Durant cent anys hi ha múltiples canvis en el territori, en la 

forma de pensar de la població, en el lideratge polític i en la defensa de drets i llibertats.  

A partir del treball s’ha extret prou informació com per a observar que aquest ecosistema, la 

fam i la guerra van modelar molts dels personatges caracteritzats en els films dels 60’ i 70’.  

El cinema western dels Estats Units va veure en aquella època una oportunitat de representar 

els valors que s’hi van defensar i que tan caracteritzen al país. En canvi la vesant italiana del 

gènere, el denominat spaghetti western, va representar-la d’una forma més crua i 

possiblement realista, desmoralitzant els protagonistes i desposseint-los d’identitat pròpia. 

Pel que fa a l’apartat pràctic, el fet de generar un poble típic de l’Oest i estudiar cent anys 

d’història a la vegada ha resultat ser difícil. Tot i això la cerca de referents visuals per a 

generar un ambient no ho ha estat. El western és un gènere àmpliament explotat pel que hi 

ha diversos referents de diferents aspectes d’aquest. 

A l’hora de modelar s’han trobat diferents problemes; quan es generen espais oberts s’ha de 

vigilar amb el nombre de triangles que es fan servir alhora de crear els edificis i objectes. 

Per tal d’optimitzar la escena cada asset gros que s’ha modelat ha hagut d’incorporar 

diferents nivells de LOD. 

Al texturitzar també s’han trobat diversos problemes. Les dimensions dels edificis son massa 

grans com per aplicar una textura individual a cadascun d’ells. Pel que s’ha recorregut a 

textures repetibles per a les parts més amplies. Algunes d’aquestes textures només tenien 

l’Albedo. Pel que s’ha buscat un programa amb el que crear les textures complementaries. 
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Al final s’ha utilitzat CrazyBump i tot i que inicialment no es contemplava la seva utilització 

s’ha fet servir i també incorporat a la metodologia de treball degut a la seva utilitat. 

Al generar la escena i fer servir el terreny basic del motor de jocs Unity van sorgir diversos 

problemes, sobre tot al intentar recrear un espai interesant per al poble. Després d’investigar 

amb diverses eines i aprendre a utilitzar diferents programes es va arribar a la conclusió de 

que els resultats no eren els que es desitjaven. Tot i el temps perdut el tutor Daniel Candil va 

recomanar un programa anomenat World Creator. Al veure’n la utilitat es va adoptar aquest 

programa com a eina de treball i després de descobrir-ne el funcionament es va aconseguir 

crear un espai més aproximat al que inicialment es buscava. 

A partir d’aquí la generació d’assets per a la escena va anar més fluida. fins que es va abordar 

la decoració del terreny amb vegetació. Després d’intentar recrear les plantes per a detallar 

el terreny es van tenir diferents problemes amb el World Creator. El programa generava un 

LOD automàtic fent que quan les plantes estaven lluny de càmera passessin a ser billboards 

(imatges planes que sempre miren a pantalla) i aquestes eren de color negre. Es va decidir 

buscar textures de plantes adients per a la utilització, modificant-les per a millorar-ne 

l’aspecte visual però, cap d’aquestes tenia prou detall. Veient el temps que s’estava invertint, 

en un aspecte que tampoc influïa en el centre del treball, la solució va passar per recorre a 

un paquet de l’Asset Store amb diferents textures d’alta qualitat per a la generació de plantes. 

Finalment en quant a la distribució lumínica de la escena, al ser un espai exterior hi ha una 

llum principal provinent del Sol. Tota la escena està banyada en un color groguenc per tal 

de tenyir els objectes i aconseguir que s’integrin dins l’escena. El cel està tenyit d’un color 

blavós observat en les pel·lícules ubicades al desert de Monument Valley i els colors 

principals de la escena són el taronja i el blau, colors complementaris, per tal de fer-la 

visualment atractiva. 
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