
 
 
 

 The Ox-bow incident 

“La base per aconseguir una   

bona pel·lícula és tenir una bona 

història, un bon guionista i un 

bon director. Més tard, completa-

rem la resta”. 
 

William Wellman. 
 

Henry Fonda va ser el primer 

entusiasta per tirar endavant The 

Ox-Bow incident. El guió de   

Lamar Trotti està basat en una 

novel.la de Walter Van Tilburg, 

que li va encarregar Wellman,  

un altre entusiasmat i que va  

convèncer a Darryl F. Zanuck 

per fer-la. A canvi, va rodar 

Thunder Birds i Buffalo Bill.  
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Gary Cooper va rebutjar el paper 

de protagonista. Aleshores, li van 

oferir a Henry Fonda, que va  

acceptar immediatament. 

 
Trobareu a Anthony Quinn i   

Dana Andrews en papers secun-

daris. També a Francis Ford, el 

germà de John Ford. 

 
Wellman havia rodat títols     

com A star is born (1937) i Beau 

Geste (1939), amb crítiques molt 

favorables i diversos premis.  

 
The Ox-Bow incident no és un 

western típic, sinó que ser un 

western és una excusa per expli-

William A. Wellman, 1942 

Els divendres del 

Cineclub 

Fitxa tècnica 

Sinopsi 

Nevada, 1885. Gil Carter, inter-

pretat per Herny Fonda, arriba a 

una petita població de l’oest per 

buscar la seva antiga núvia de 

dubtosa, una noia de dubtosa re-

putació. L’acompanya el seu amic 

Art. L’inesperada notícia de l’assa-

ssinat d’un conegut ranxer provo-

ca que, davant de l’absència      

del sherif, es formi un grup de 

linxament del que tant Gil com Art 

en formaran part. 

Fitxa artística 

Henry Fonda. ...........Gil Cárter 

Harry Morgan ...........Art Croft 

Harry Davenport ......Davies 

Frank Conroy ...........Mayor Tetley 

William Eythe ...........Gerald Tetley 

Mary Beth Hugues. ..Rose Malen 

George Meeker ........Swanson 

Dana Andrews .........Donald Martin 

Anthony Quinn .........Juan Martínez  

Francis Ford ............Alva Hardwicke 

Director   ............... William A. Wellman 

Guió    ................... Lamar Trotti  

Productor    ........... Darryl F.Zanuck 

Música original ..... Cyril Mockridge  

Fotografia   ........... Arthur Miller.  

Muntatge   ............ Allen McNeil   

Vestuari   .............. Edward Stevenson . 

Durada ................. 72 . minuts 

País. ..................... EEUU  

Els membres de la Junta del Cineclub Sabadell ens encarregarem de gestionar l’ent-

rada als Cinemes:   la dels socis, la de les persones que anteriorment havien adquirit un 

pack 5 o 10 i la dels no socis. Organitzarem de manera ordenada l’entrada a la sala i us 

adjudicarem un seient, respectant la distància de seguretat necessària amb la resta 

d’espectadors. Es facilitarà l’ús de gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida de la sala.  

L'ús de mascareta durant el visionat de la pel•lícula és obligatori.  

Covid-19 



Cineclub Sabadell 

cines 
IMPERIAL 

car una història fosca, amb ritme 

pausat, detalls innumerables, 

contundent. El mestratge de  

Wellman en la posada en escena, 

fa que entrem en el seu món  

sense respir ni tornada fins     

l’últim pla. 

 
El grup humà i el que pot arribar 

a fer, la manipulació, el mal   

lideratge, els que segueixen    

perquè altre decisió els hi repor-

taria problemes. 

l’aire lliure però l'atmosfera és 

asfixiant, claustrofòbica. La ten-

sió dramàtica va augmentant 

gradualment. 

 
Les primeres escenes i les       

últimes són un cercle perfecte, 

complet, que et deixa quiet a la 

butaca. 

 

 No estem tan lluny del que hem 

vist? 

 

Esteve Badia 

Cineclub Sabadell 

Tan actual, en un món que no ha 

canviat tant i on es jutja i      

condemna abans del judici,      

on medis i grups de debat      

decideixen, sense cap problema. 

Un món on “un és culpable fins 

que es demostri el contrari”. 

 
La descripció de personatges és 

impecable. Els motius que els 

mouen molt clars. I no són pocs. 
Bona part de la pel·lícula és a 


