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1. INTRODUCCIÓ  

1.1. MOTIVACIÓ PERSONAL  

 

El meu treball de recerca es centra en la importància que ha tingut i té el cavall en el                   

món de l’art, de la literatura i dins de la història del setè art, com es coneix el                  

cinema. La base del coneixement en el món occidental es fonamenta en la cultura              

clàssica. La cultura grega primer i la romana després, han condicionat els cànons de              

bellesa, la manera de construir el pensament, etc. Les figures mitològiques han            

servit d’inspiració en el món de l’art. Molts mites estan lligats a figures d’animals,              

entre els que podem destacar el cavall. Pegàs, el cavall alat, que es relaciona amb               

el mite de Perseu, és una de les figures més present en el cinema, en dibuixos                

animats i fins i tot  en molts videojocs.  

 

En un principi no era aquest el tema que volia tractar sinó l’eficàcia de              

l’equinoteràpia assistida en nens i adults, però no disposava d’una hipòtesi que em             

permetés fer una aportació innovadora. Aquest tema ha estat objecte de molts            

treballs de recerca en els darrers anys. El que tenia clar, des del principi, era que                

volia fer un treball en què el cavall en fos la figura principal. El cavall està present en                  

totes les cultures i a estat present en molts moments de la història universal. Quins               

valors simbolitza i que el fa tan especial?. Jo sóc una apassionada dels cavalls, he               

establert un vincle molt fort amb aquest animal, ja que porto practicant l’equitació             

durant molt de temps i crec que el cavall és un animal respectuós, fidel i majestuós,                

la seva màgia s’entén al sentir i viure la força, entrega, confiança i amor que ens                
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dóna el tracte amb aquest noble animal. Per aquesta raó, he volgut fer aquest treball               

de recerca. 

En aquest treball vull d’una manera molt senzilla, endinsar-me en tres àmbits que             

estan força interconnectats, l’art,  la literatura i  el cinema.  

 

1.2. HIPÒTESI  

 

La hipòtesi del meu treball és: 

“Posar en relleu la figura del  cavall en el món de l’art, de la literatura i del cinema” 

La mitologia clàssica ha fet valdre la figura del cavall i ha estat font d’inspiració per                

pintors, escriptors, escultors, directors de cinema, etc... 

 

1.3. OBJECTIUS 

 

1. Simbologia de la figura del cavall en tres disciplines del món de la creació              

humana: 

a. La pintura 

b. La literatura 

c. El cinema 

2. Esbrinar les raons de la presència del cavall en les manifestacions artístiques 

3. Fer petites anàlisis sobre els diferents cavalls que han tingut importància i el             

paper que han tingut durant la història. 
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2. EL CAVALL A LA MITOLOGIA GREGA  

 

El cavall ha estat una de les figures més utilitzades en tots els tipus de               

manifestacions artístiques, que van des de la pintura, escultura, i fins a arribar al              

cinema. L’art occidental té la seva principal font d’inspiració en cultura clàssica            

(Grècia i Roma). Grècia crea un món mitològic, imaginari, ple de déus que són un               

reflex de les virtuts, defectes i passions dels humans. Les figures de diferents             

animals estan molt presents i en són protagonistes en moltes ocasions. La mitologia             

és un conjunt de relats en què els protagonistes, déus, nimfes, animals reals o              

inventats escenifiquen situacions en un pla superior a la vida real. D’aquesta            

manera van néixer diferents figures, els mites, els herois, etc 

Antigament, les religions no eren monoteistes (on només existeix un únic Déu) sinó             

que dins una mateixa religió hi havia múltiples Déus que estaven relacionats entre             

ells i els quals donaven llocs a grans històries i mites.  

 

Més tard, els grecs van adoptar el mateix sistema religiós al qual hi van afegir               

herois. Els homes i dones adoraven als seus Déus en funció de la necessitat de               

cada moment.  

 

La mitologia grega és un conjunt de llegendes inventades que provenen de la religió              

d’aquesta antiga civilització del Mediterrani oriental. Els grecs tot i no practicar la             

religió, coneixien aquestes històries les quals formaven part de la seva cultura. Tot i              

així, no podem oblidar que la historia la inventen els homes, és per això que els                

déus no deixen de ser això: homes idealitzats amb grans trets i virtuts especials. És               
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per això que el cavall està present en la mitologia. És un animal de companyia i les                 

seves virtuts acompanyen a Déus i herois. A més, cobren vida com a sers únics i les                 

seves característiques són adoptades per sers mitològics. 

  

Una de les figures que trobem a la mitologia grega, és el centaure 

Existeix un creixement espiritual i material, on el cavall i el cavaller no són dos, sinó                

un, com la mítica criatura del centaure.  

Aquest personatge el que pretén aconseguir es que genet i cavall estiguin tan units              

en tots els moviments que sembli només un. Que la interacció entre aquests dos              

sigui tan perfecte que quan el cavall salti o galopi, el genet que l’acompanyi tingui               

una sincronització tan perfecta amb aquest que sembli un únic moviment. El            

centaure, eren sers híbrids, sers que procedeixen de la unió de dos individus, entre              

home i cavall. El cap i el tors són d’humà mentre que la part del darrere, és a dir el                    

cos, les seves extremitats anteriors i posteriors del cavall.  

 

 

 

 

  

 

 

 

imatge d’un centaure de la mitologia grega 
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3. EL CAVALL A LA PINTURA I L’ESCULTURA 

3.1. LA PINTURA 

3.1.1. La pintura rupestre parietal  

 

La pintura rupestre Parietal, era representada a l'interior de les coves o bé a l'aire               

lliure, i gràcies a l'existència d'aquesta podem conèixer alguna cosa dels costums i             

les creences de l'home Paleolític. Dintre de la península Ibèrica, podem diferenciar            

dues escoles.  

3.1.1.1. A la zona francocantàbrica  

 

Aquesta pintura és caracteritzada per la representació d'animals aïllats i de grans            

dimensions (bisons, cérvols i cavalls), els quals no formen composició amb l'home.            

Són pintures policromes, fetes a l'interior de les coves. Per portar-les a terme,             

utilitzaven greixos d'animals, sang i orina, i per dibuixar els contorns d'aquests            

utilitzaven fusta cremada. Una de les pintures més importants a Espanya, és San             

Román de Candamo.  

 

 

 

 

 

 

Pintura de San Román de Cadamo 
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3.1.1.2. A la zona llevantina  

 

En la pintura Llevantina, es representen animals juntament amb figures humanes. 

Són composicions de gran moviment en les escenes de caça, dansa o recol·lecció 

de mel, amb figures molt estilitzades i esquemàtiques. Les pintures són creades 

amb una tècnica anomenada monocroma (en negre, ocre i vermell) ubicades a 

l'entrada dels abrics rocosos, a l'aire lliure. Una de les pintures més importants la 

trobem situada a la cova de Valltorta. 

 

Pintura llevantina, de la cova Valltorta 

3.1.1.2.1. El cavall en l’art rupestre llevantí de la        

península ibèrica 

 

La principal associació de l'èquid és amb els bisons, seguida dels caprins, i del              

binomi bisó-cérvola, els cavalls a més a més solen aparèixer associats als signes             
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femenins; generalment es troben a la paret central de les coves o en les zones més                

fosques i profundes quan són pintades de manera individual.  

És el cas, per exemple, del cavall de la Cova de Jorge de Cieza (Múrcia, Espanya) 

 

Cavall de la cova de San Jorge de Cieza (Múrcia, Espanya) 

 

El cavall a més a més de ser utilitzat com animal de transport i en conflictes bèl·lics,                 

també va ser reconegut i va assumir valors transcendentals, religiosos i simbòlics.  

 

3.1.1.2.2. La solitud dels cavalls  

 

La primera cosa que ens crida l'atenció sobre la figura del cavall en l'art llevantí, és                

sens dubte la seva solitud respecte als caçadors masculins, a diferència dels toros i              

els cérvols, de diferents pintures, els quals estan en contacte directe, físic i             

espiritual, amb els arquers, ja siguin considerats caçadors, xamans, herois          

primordials o ancestres. Però mai els èquids van rebre tal atenció per part d'aquests.              

La solitud del cavall, es podria plantejar des de diferents perspectives. L'èquid            
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adquireix una importància extrema en els diferents relats mitològics, utilitzat per           

representar el personatge de «psicopomp». Igualment, el cavall participa activament          

com a element viu en els carruatges dels Deus de l'Olimp. Amb freqüència, són              

cavalls alats, voladors, immortals, i alimentats amb ambrosia, els quals serveixen a            

Zeus, Hera, Atenea, Helios, Artemisa, Hades… 

 

3.1.1.2.3. Trets del cavall en l’art llevantí  

 
L'extensió dels èquids s’amplia a escala geogràfica però no a escala numeral. 

L'èquid apareix al llarg de la conca hidrogràfica del riu Segura, des de Las Bojadillas               

(Albacete) i Solana de las Covechas de Nerpio (Albacete) fins Mianteda de Hallín             

(Albacete), passant per la Serreta de Cieza (Múrcia).  

Se'ls troba en els altiplans de Jumilla-Yecla (Múrcia), pujant fins al nord, fins a la               

comarca de Bicorp (València) i arribant a la muntanya de Conca i a la d'Albarrasí               

(Terol). 

 

L'aparició del cavall en l'art llevantí és minoritària, en comparació amb la del cérvol i               

la del toro. A Solana de las Covechas, la proporció de pintures rupestres és la               

següent: cérvols: 24; cabres: 19; bòvids: 4 i èquids: 2. En efecte, el nombre de               

cavalls en l'art rupestre llevantí és relativament escàs, tot just unes desenes, enfront             

dels centenars de cérvols i cabres. 
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Els cavalls a diferència dels ossos, no són animals semiabsents en l'art rupestre,             

sinó que tenen una presència important, sòbria. Si bé ocupa llocs centrals o no molt               

allunyats d'aquests dels frisos decorats  

3.1.2. Els cavalls a la pintura de Velázquez 

 

Diego de Silva Velázquez, va ser un dels pintors més importants de la nostra              

Espanya durant l'època del barroc, i avui en dia encara el reconeixem. Quan             

Velázquez era un adolescent va començar a pintar algunes obres religioses amb un             

realisme inusual i pronunciats efectes del clarobscur. Molts dels quadres de temàtica            

religiosa estaven ambientats en escenaris quotidians, com per exemple Cristo en           

Casa de Marta, la capacitat de convertir les escenes religioses en alguna cosa             

propera i realista, i això els va arribar a altres artistes del seu temps. La maduresa                

que plasma Velázquez en les seves obres li va donar una certa reputació, la qual va                

fer que arribes fins la cort. El comte-duc d'Olivares, vàlid de Felip IV, el va trucar per                 

a què li pintés un retrat del rei, i el rei va quedar tan satisfet, que el va nombre pintor                    

de la cort. 

 

Dels diferents animals que va pintar Velázquez, el cavall ha tingut un lloc propi en la                

Història de l'Art. En les obres de Diego, el cavall comparteix el protagonisme amb el               

retratat, aquests són un personatge més, que Velázquez els pinta amb una mestria i              

amb una delicadesa, fixant-se en els petits detalls com el dibuix de les crins o en                

l'expressió dels ulls. 
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Els cavalls que pinta Velázquez són cavalls robustos i vigorosos, transmeten una            

sensació de solitud. Pertanyien a una raça especial creada per la cavalleria            

espanyola, formats per l'encreuament d'exemplars flamencs, caracteritzats per la         

seva fortalesa, amb cavalls andalusos de gran rapidesa i elegància. Aquests eren            

considerats màquines de guerra per la gran força que posseïen i coratge que             

demostraven durant els combats. Podem observar amb la destresa que Velázquez           

pinta aquests animals en varies de les seves obres, com per exemple en La              

Rendición de Breda , on es forma un conjunt amb les piques i els soldats, i apareix la                 

part posterior del cavall la qual forma una mena de parèntesis, mentre, que a altre               

part de l'obra, apareix el cap d'un altre èquid, donant la sensació que escolta la               

conversa entre els personatges més propers. 

 

 

 

 

 

 

 

La Rendición de Breda, Diego de Silva Velázquez 

 

Diuen que els cavalls de Velázquez, són tan panxuts perquè aquest quan havia de              

realitzar alguna obra on apareixien animals, manava que li portessin cadàvers           

d'animals els quals penjava del sostre per a tenir una millor visió i poder 
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representar-los a la perfecció, i a causa de la putrefacció dels cadàvers se'ls inflava               

la panxa, i es aquesta la causa per la que els cavalls entre altres animals són                

panxuts. També s'hauria de destacar, que mai plasmava les potes amb un moviment             

natural, el qual és lògic tenint en compte la rigidesa d'aquests.  

 

3.1.3. El cavall en l’obra de Pablo Picasso: El Guernica 

 

Pablo Picasso no va abandonar mai la seva implicació ideològica, i, afiliat al partit              

comunista francès, va utilitzar sovint el seu art com a element de propaganda i com               

a instrument contra la guerra.  

Guernica és un quadre sobre un fons arquitectònic de temàtica “DENUNCIA           

POLÍTICA”, amb una intenció per denunciar al món l’atac aeri de la població de la               

localitat de Gernika per les forces de l’aviació nazi, considerada la primera gran             

matança de civils de l’època contemporània. Més enllà de recordar el fet, Picasso va              

voler convertir la seva obra en un crit contra la duresa i la crueltat de la guerra com a                   

concepte en tots els sentits.  

 

Malgrat el caos aparent, totes les figures (finestres, una teulada, un terra de rajoles,              

una taula, sis persones i tres animals) s’estructuren de manera ordenada a partir             

d’una gran piràmide compensada per dos eixos verticals situats als extrems. 

Dintre de la superfície dibuixada per la piràmide, al centre, hi ha un cavall amb una                

llança travessada mortalment en el llom amb forma de rombe; a l’esquerra del             
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cavall, una dona seminua que fuig, i sota les potes de l’animal, un soldat              

esquarterat.  

Pel que fa al personatge que introdueix l’èquid, simbolitza la gent, les víctimes, la              

població espanyola, aquest hauria estat vençut per la força bruta i emportada per la              

ira i la ràbia representada pel brau. Picasso intenta donar importància a l’horror, el              

dolor i la brutalitat viscuts en aquell moment mitjançant la figura de l’èquid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura, El Guernica de Pablo Picasso  
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3.2. L’ESCULTURA EQÜESTRE ROMANA  

 

Van ser els artistes de la Roma Antiga els que fa cent anys van fer per primera                 

vegada grans estàtues d'homes a cavall. A l'escultura se la denomina «eqüestre»,            

paraula d'origen llatí que conté la paraula equus (cavall, èquid) i amb el sufix -estris-               

(-estre, propi de), obtenint així propi dels cavalls. 

En el món romà antic, l'art i la política eren dos temes que anaven molt lligats. Els                 

líders sabien la importància i el poder que tenia l'art de mostrar públicament els èxits               

aconseguits per part d'ells, fos en època de pau o en època de guerra. 

Inclús durant l'etapa republicana, els monuments s'alçaven per ressaltar l'estatus i el            

poder d'algú en concret, aquestes estàtues s'erigien en llocs públics i significatius            

com fòrums, basíliques o teatres. Tota ciutat la qual volgués ser important o             

reconeguda, havia de tenir una estàtua referent als seus patrons. Amb el pas del              

temps, l'acumulació de tantes escultures en espais públics van arribar a dificultar el             

trànsit en les ciutats. 

 

A causa de les poques restes trobades, podríem dir que les escultures eqüestres             

han tingut una gran escassetat durant la història, però no és així. Descripcions de              

l'època, les monedes, dels pedestals i d'altres evidències, ens indiquen que van ser             

moltes les aixecades. La raó per la qual no ens han arribat més exemples, és               

bàsicament que la majoria d'aquestes estaven banyades amb bronze i quan Roma            

es va convertir al Cristianisme, aquest tipus d'imatges, que intentaven representar a            

éssers mortals, es van considerar paganes, i per tant no representava cap devoció             
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religiosa. El metall era reutilitzat per a poder produir estàtues cristianes, monedes,            

portes o qualsevol tipus d'objectes de bronze. L'escultura de Marc Aureli, va ser             

salvada, ja que inicialment es va creure que la figura era del primer emperador              

cristià Constantino I, sent per tant intocable per l'església. 

Gràcies a unes tres-centes petites peces de bronze daurat molt importants, trobades            

a la ciutat d'Itàlia, Cartoceto di Pergola es va poder reconstruir un grup eqüestre,              

format per dos cavallers, dos cavalls i dues dones, dels quals només s'han             

conservat quasi a la perfecció un cavaller, els dos cavalls i una de les dones. 

 

 

 

 

 

 

Grup eqüestre de Pergola, 50 - 30 a.C.  

 

Segons la posició de les potes del cavall, podem saber la causa de la mort de l'heroi                 

del monument: Si el cavall manté les quatre potes subjectades a la base de              

l'escultura, es diu que el protagonista va morir per causes naturals, si el cavall té les                

dues potes davanteres a l'aire, significa que va morir en ple combat i en canvi, si el                 

cavall té una de les potes frontals en suspensió, es diu que les ferides de guerra li                 

van produir la mort. 
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4. EL CAVALL A LA LITERATURA  

 

El cavall és un quadrúpede el qual ha tingut en la historia representants universals.              

Qui mai no ha sentit parlar del cavall mitològic, del Babieca, del Rocinante, del cavall               

de Carles V i del cavall de copes? 

 

4.1. EL CAVALL DE TROIA. ILÍADA, EPOPEYA GREGA ATRIBUÏDA A         

HOMER 

 

La Ilíada és un poema èpic escrit per Homer, que reuneix tot un seguit de material                

èpic sobre la guerra de Troia.  

Ulisses, rei d’Ítaca, va proposar durant el llarg lloc de Troia, construir un cavall de               

fusta buit per dins que els permetria travessar les muralles troianes impossibles de             

conquistar. La idea consistia en què els soldats grecs s’ocultaren dintre de l’enorme             

èquid de fusta, que seria ofert als troians com a mostra de pau, mentre els restants                

soldats grecs, es retiraven suposadament.  

Els grecs van construir aquesta escultura en forma de         

cavall de fusta, ja que la figura d’aquest animal         

simbolitza a Atenea, la deessa de la guerra la qual havia           

recolzat als grecs durant la conquista de Troia, a més el           
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cavall en algunes llegendes havia estat sagrada pels troians, i és per això l’elecció              

de recrear el cavall com a símbol de la pau.  

 

4.2. BABIECA, EL CAVALL DEL CID EN EL “POEMA DEL MIO CID”  

 

Babieca fou un dels cavalls llegendaris del gènere literari, a partir del Cantar de Mio               

Cid, un cantar de gesta el qual relata les gestes inspirades lliurament en els últims               

anys de la vida del cavaller castellà Rodrigo Díaz, el Campeador.  

 

Babieca va ser el cavall del Cid Campeador durant el segle XI en l’època de la                

Reconquista Cristiana.  

Gràcies a aquest i a la seva doma elemental, el Cid a lloms de Baibeca va                

aconseguir derrotar en nombroses ocasions als seus enemics.  

No obstant això, amb el pas del temps es converteix en un cavall històric. Tot i que                 

els començaments de Babieca no van ser molt prometedors, després de tot es va              

convertir en un imponent i excepcional exemple per a la raça andalusa, obedient i              

àgil, noble i amb un coratge personal.  

 

Els cavalls espanyols o andalusos, com l’èquid del Cid, és una de les races equines               

més antigues. Aquests eren famosos pel seu ús com a suport de cavalleria pels              

antics grecs i romans i des de l’antiguitat en endavant hi ha moltes referències de               

cavalls i genets celtibers a la península Ibèrica pels cronistes grecs i romans.  
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Després de la mort del Cid, el cos sense vida d’aquest, va ser lligat a la sella de                  

Baibeca qui, a tot galop va marxar amb les tropes, es diu que aquest fet va ser                 

fonamental per a poder aixecar la moral a tots els soldats per a poder lluitar, els                

moros, contra els qui lluitaven van arribar a pensar que el Cid s’havia aixecat d’entre               

els molts per poder seguir lluitant i d’aquesta manera conquerir i derrotar a tots els               

seus enemics. Després de la mort d’aquest, Babieca ja no va tornar a ser muntat,               

morint així dos anys més tard a l’edat de quaranta anys.  

 

4.3. PERSONIFICACIÓ  

 

L’èquid és molt utilitzat pels diferents autors i en obres que han tingut una              

importància a nivell mundial, on atorguen accions humanes, un recurs del qual s’ha             

fet ús de gran importància en la literatura, la personificació.  

Segons el diccionari DIEC2 (Institut d’Estudis Catalans), l’acció de personificar té           

com a significat atribuir accions i qualitats pròpies d’una persona a coses            

inanimades o animals.  

La personificació és un recurs molt valorat i utilitzat en la poesia i en gèneres literaris                

com podria ser el conte fantàstic i meravellós.  

 

 

 

 

 

19 



4.3.1. Cavalls personificats  

 

En el món de la literatura trobem molts cavalls que han sigut importants, ja hagin               

realitzat un paper com a animal de companyia o com a propi protagonista, podria ser               

el cas de Rocinante o Platero.  

 

4.3.1.1. Rocinante  

 

Rocinante, és el nom que don Quixot li atorga al seu cavall, el qual és vell i flac,                  

aquest serà utilitzat com a mètode de transport i serà el que l’acompanyarà en totes               

les aventures que viurà juntament amb Sancho Panza.  

 

Rocinante, és qualificat com a personatge, com a un personatge zoomòrfic, ja que             

s’estima que els únics personatges del Quixot són els humans, els sers els quals              

pertanyen a la ficció amb caràcters antropomòrfics , que parlin o no; es concedeix              

que Rocinante és quasi un personatge però no exactament, més bé un mer recurs              

còmic, una atribució de trets humans, un simple mecanisme de personificació.  

 

Don Quixot sense el seu cavall no podria haver recorregut la Manxa a la recerca               

d’aventures simulant als grans cavallers dels llibres que el varen obsessionar i el             

van arrossegar fins a la bogeria. No es podria ni molt menys que aquest no va ser ni                  

un cavall presidencial, ni un cavall espectacular, sinó un amic que va acompanyar al              

personatge principal juntament amb Sancho. Ningú pot determinar el color de           
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Rocinante ja que en cap moment de la seva obra Cervantes ho detalla. Quan aquest               

ha estat representat se’l dibuixa en totes les capes. En el que sí coincideixen tots els                

que el representen és en la seva primesa i en els           

seus ossos marcats per tot el cos.  

Un exemple de personificació de Rocinante, seria:       

“...se le antojó a Rocinante pedirle cotufas al golfo...” 

 

Rocinante, el cavall de Quixot 

4.3.1.2. Platero  

 

En el famós llibre del poeta espanyol Juan Ramón Jiménez          

guardonat amb el Premi Nobel de Literatura l’any 1959,         

Platero y Yo, apareix com a protagonista Platero, que com ja           

se sap, aquest no és un cavall sinó un ase (descendent de            

l’èquid), com la majoria d’animals que apareixen en la         

literatura, aquest acompanya al Yo, el narrador de la         

història, al llarg de la seva vida, com a fidel acompanyant i            

dipositari   de confessions. 

La importància i transcendència de Platero es pot comprovar per la quantitat            

d’edicions d’aquesta elegia, la qual només ha estat superada per la Bíblia i Quixot.  

Un exemple de personificació de Platero és: “Viene a mí con un trotecillo alegre que               

parece que se ríe en no sé qué cascabelo ideal...” 
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5. EL CAVALL EN EL CINEMA 

5.1. DISC ESTROBOSCÒPIC O FENAQUISTOSCOPI  

 

L'any 1832 el belga Joseph Plateau, físic reconegut, a més d'estar llicenciat en             

òptica fisiològica i l'austríac Simon Stampfer, el qual treballava en la topografia així             

com inventant i cercant recursos sobre aquesta. Van dur a terme el disc             

estroboscòpic o fenaquistoscopi, aquest es basa en el fenomen pel qual el fenomen             

de la persistència de la retina aconseguia transportar la il·lusió de les imatges en              

moviment públic. La persistència visual explica que les imatges que visualitza l’ull,            

es mantenen unes fraccions de segon després que hagi desaparegut l'estímul,           

d’aquesta manera, la visió d’una successió d’imatges en un període de temps            

determinat, és assimilada amb continuïtat i això és el que finalment genera la             

sensació de moviment. Consisteix en diversos dibuixos d’un mateix objecte en           

posicions lleugerament diferents, distribuïts per una placa circular llisa. Quan          

aquesta placa es fa girar davant d’un mirall es crea la il·lusió de moviment. 

 

El fenaquistoscopi és el primer dispositiu capaç de proporcionar la il·lusió d'una            

imatge en moviment a partir d'una seqüència d'imatges fixes. En el primer            

desenvolupament, l’obturació, o la interrupció entre imatge i imatge es feia mirant el             

disc girant davant un mirall, més tard per poder evitar la necessitat de comptar amb               

un reflex extern, Plaetau, intervé amb un nou dispositiu format per dos discos             

coaxials, un amb unes petites obertures radials i equidistants, a través de les quals              

l'espectador pot mirar, i l'altre conté una sèrie d'imatges fixes impreses. Quan els             
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discos giren un sobre posat a l'altre es crea una il·lusió de les imatges creant així un                 

efecte d'animació. 

El cavall ha sigut un dels primers animals que s’ha utilitzat en el disc estroboscòpic               

gràcies a la seva complexitat i a la seva importància. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disc estroboscòpic  

 

5.2. EADWEARD MUYBRIDGE, EL CAVALL EN MOVIMENT 

 

Abans que els germans Louis i Auguste Lumière inventessin el cinematògraf, van            

aparèixer múltiples invents amb un objectiu clar, donar moviment a la imatge. No             

s'ha d'oblidar que el cinema és un gènere hereu de la fotografia i el              

desenvolupament d'aquesta va facilitar el treball al Setè Art. En l'any 1878 en relació              

23 



amb els cavalls i el cinema va aparèixer un fet digne de mencionar, tenint com a                

autor a Eadweard Muybridge. 

 

Eadweard Muybridge era procedent d'una família de comerciants a Kingston. Aquest           

abans de treballar com a fotògraf oficial del govern, es va guanyar la fama              

mitjançant aventures i la fotografia de paisatge. D'altre banda, va ser important en el              

desenvolupament de la fotografia instantània. Per dur a terme la seva famosa            

seqüència de la fotografia en moviment, va dissenyar el seu propi obturador            

electrònic d'alta velocitat i electró-temporitzador, per ser utilitzat juntament amb una           

bateria de fins a vint càmeres. 

 

La fotografia de cavalls d'Eadward Muybridge va començar l'any 1872 a la granja de              

les accions de Leland Stanford a Palo Alto. Després d'un any d'intensa fotografia al              

1877-8, el treball de Muybridge va continuar intermitentment fins al 1881. Muybridge            

i Stanford eren coneguts propers a l'inici d'aquesta associació. Stanford, va voler fer             

una aposta amb Muybridge, al voltant de si el cavall, en l'aire més elevat, sempre               

tenia una extremitat tocant a terra, o si hi havia un moment on el mateix animal no                 

tenia cap punt de suport i d'aquesta manera el cos de l'èquid es trobava mantingut               

unes mil·lèsimes de segon a l'aire. 

Uns sostenien que quan un cavall galopava, existia un moment en què les seves              

quatre potes es trobaven a l'aire, i per altra banda uns altres manifestaven que en tot                

moment, almenys una de les extremitats equines es mantenia lligada a terra. 
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Muybridge va disposar vint-i-quatre càmeres en una línia recta on els disparadors            

estaven accionats per uns fils que el cavall impulsava amb la seva carrera. La serie               

resultant de fotografies mostrava clarament tots els moviments d'una euga de           

carreres de Kentucky anomenada Sallie Gardner. Muybridge va pintar els negatius           

per a què només es veies la silueta de l'euga, la qual les seves potes van adoptar                 

posicions inconcebibles. 

Va muntar les seves fotografies en el zoopraxiscopi, un invent de l'època que             

reproduïa la successió de fotografies preses anteriorment i donava la sensació de            

moviment que buscaven. Amb aquest invent va aconseguir registrar el vol d'aus,            

cavalls i animals en general. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sally, euga utilitzada per l’experiment de Muybridge 
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5.3. EL CAVALL EN EL CINEMA  

 

L'èquid sempre ha estat present en la vida de l'home. El cine, inventat pels germans               

Lumiere al 1895 a França, només en porta un segle al nostre constat. Sens dubte               

compte d'una importància avantatge, poder mirar endarrere i explicar grans          

moments de l'època o relats de la història de la humanitat on el cavall ha tingut un                 

paper fonamental. 

En la majoria dels casos l'espectador relacionen l'animal d'una manera natural i no             

els genera ningun tipus de sorpresa. Els vaquers sempre viatjaven amb els seus             

respectius cavalls, els cavallers medievals lluitaven amb l'ajut d'aquest animal, els           

emperadors, els faraons i els reis eren experts genets els quals posseïen els millors              

cavalls del seu regne, territori... Es podrien arribar a plantejar algunes preguntes de             

les quals la resposta ens mostraria la importància del cavall, com per exemple: Què              

hagués sigut de Ben-Hur sense la carrera de quadrigues. O si Indiana Jones hauria              

trobat l'Arca perduda si en lloc d'haver anat a cavall hagués anat a peu. 

 

5.3.1. Característiques d’un cavall de cinema  

 
Utilitzar un animal en el món del cinema mai ha sigut fàcil, ja sigui per les                

característiques físiques o les capacitats intel·lectuals que es necessitin per a cada            

pel·lícula, sèrie, curtmetratge... l'elecció de l'èquid per a una pel·lícula és com            

l'elecció del propi genet, i si a més a més els dos juguen un paper important i                 

rellevant. El director amb l'ajut d'un expert en el món equí, seran els encarregats de               
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seleccionar l'animal que més s'aproximi a la idea pensada pel director. També cap la              

possibilitat de que aquest delegui la responsabilitat del càsting a aquest professional            

tot i sempre atenent les característiques necessàries (color, perfil, necessitat          

d'ensinistrament, necessitat de doma, etc...) 

No s'ha d'oblidar però que un cavall pot tenir moltes connotacions subjectives per a              

l'espectador. Així, per lo general, el cavall del malvat d'una pel·lícula tindrà unes             

capes fosques com castany o negre, un certs trets característics que marquin            

aquesta maldat, etc... mentre que el cavall noble, el cavall de l'heroi, serà tot el               

contrari, sempre tindrà capes clares com torda, i en aquest cas trets característics             

que simbolitzin bondat per part de l'èquid. 

També s'ha de tenir en compte que no és el mateix escollir un cavall per representar                

escenes d'acció, que un cavall per representar una acció salvatge per a que estigui              

galopant per una praderia, com seria el cas de la pel·lícula Vidas Rebeldes  (1961) 

 

 

Trobar la perfecció en cada pla sempre ha sigut costós i mes si es tracta de                

l'ensinistrament d'un animal, el qual té una penetrant rellevància. Per això, fins            

aconseguir el pla ideal s'ha de rodar la mateixa escena moltes vegades, de manera              

que la posició inicial es repeteix varies tandes. Per a poder comprendre bé aquesta              

situació i en que influeix en cavall, farà falta l'ajuda d'un exemple: En la pel·lícula               

Séptimo de Caballería, aquesta està parada en formació esperant la senyal per a             

poder atacar. El general desembeina la seva espasa i crida en una elevada: ¡A              

l'atac! Aquesta escena que sembla tant senzilla implica que cinquanta genets           

perfectament uniformats estiguin a lloms dels seus cavalls i preparats per a rodar,             
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que romanguin en una formació delimitada i específica per poder veure'ls a tots en              

el quadre, que el guia en aquest cas el general faci una elevada d'espasa i que tots                 

el cavalls surtin simultàniament al galop, aquesta escena serà repetida tantes           

vegades com sigui necessari fins que el director quedi satisfet. Desprès aquesta            

acció es tornarà a repetir des de diferents punts de vista, com per exemple: de tots                

els cavalls formant un escamot, un pla individual del general i el seu cavall, un de les                 

potes dels cavalls a un galop desbocat, i tots els altres plans que el director hagi                

manat gravar per completar la seqüència. 

D'altre banda, el cavall és un animal molt espantadís i a vegades la naturalesa juga               

males passades. Així que un cavall de cinema ha d'estar acostumat als sorolls             

estridents ja siguin dispars, els acaraments amb altres cavalls, és a dir trobar-se de              

cara amb un altre èquid, i sobretot ha de tenir un ensinistrament específic per els               

moments en les quals apareix una escena de lluita i guerra on el genet pot resultar                

ferit o ells mateixos rebre un dispar. El cavall haurà de caure a terra i romandre mort                 

per uns instants o sortir de l'escena ell sol. Això succeeix quan el cavall comparteix               

protagonisme amb el genet, però hi ha altres casos en que l'èquid serà l'únic              

protagonista i realitzarà una serie d'accions per si mateix. 
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5.3.2. El cavall com a protagonista  

 
Una de les primeres aparicions del cavall en moviment, va ser amb l'experiment de              

Muybridge. 

 

Més tard als Estats Units amb Thomas A. Edison, els americans van començar a              

donar els seus primers passos amb la temàtica del western. El cavall des de les               

primeres reproduccions de cinema mut va ser fonamental. Així quan la gent va             

començar a ser espectadora de pel·lícules d'acció i ficció i no de documentals, i els               

actors van començar a ser estrelles i reconeguts en diverses pel·lícules, se'ls            

assignava un mateix èquid per a cada una. D'aquesta manera tothom sabia que:             

Ken Maynard, muntava a «Tarzán», Buck Jones a «Silver» i Tom Mix a «Tony».              

Tots aquests genets i cavalls es varen convertir en experts d'aquest gènere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ken Maynard i Tarzán Buck Jones i Silver 
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D'altre banda, en aquesta mateixa època directors com David W. Griffith o Sergei M.              

Einsenstein van utilitzar als cavalls per a grans càrregues o persecucions en            

pel·lícules com El Nacimiento de una Nación o La Huelga respectivament. En El             

Nacimiento de una Nación, els membres del Ku-Klux-Klan cavalquen a lloms dels            

seus cavalls amb túniques també durant la guerra de Secessió. En la segona             

pel·lícula, els cosacos carreguen sobre els vaguistes amb els cavalls. En aquestes            

dues pel·lícules els cavalls donen una superioritat als geners en front als homes i a               

les dones que anaven a peu. 

 

 

 

 

 

    Escena dels membres del KKK a cavall      Escena dels cosacos atacan als vaguistes 

5.4. EL CAVALL EN PEL·LÍCULES DEL GÈNERE WESTERN 

 

Per a Estats Units el western compleix una funció molt important, posant un exemple              

aquest tindria la mateixa funció que les epopeies medievals per a Europa. Té un              

estil clarament definit on sempre entren en joc els vaquers i els seus cavalls, els               

revòlvers a la cintura, la pols, el duel... Durant l'època del cine mut es van fer molt                 

presents però durant l'època dels anys trenta las grans productores van deixar            

d'interessar-se per aquest gènere. A pesar de tot el western va sobreviure gràcies a              

petites produccions i al púbic jove els quals seguien demandant-les. No obstant            
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aixó, a finals d'aquesta època fins els anys 50aquest gènere es recupera i comença              

la seva edat d'or gràcies a La Diligencia (1939) dirigida per John Ford i              

protagonitzada per John Wayne. Una de les escenes més espectaculars i           

conegudes en el món del cinema Western, és quan John Wayne (interpretat per             

Yakuma Canutt, un especialista que més tard apareix també a Ben-Hur , una altre             

pel·lícula de l'oest) va saltant sobre els cavalls de la diligència mentre aquests             

galopen desbocadament a gran velocitat. 

 

Sens dubte, els cavalls van ser indispensables i decisius per a aquesta producció, ja              

que sense aquesta, la diligència no hauria cavalcat per tot l'Oest. D'aquesta manera             

el western segueix progressant i la seva temàtica varia depenent de la situació             

mundial de cada època fins a arribar en els nostres dies. 

 

S'hauria de destacar per altre banda la diferència d'uns cavalls a uns altres. Per lo               

general, el color del cavall influeix depenent de qui vagi a ser el seu genet.               

Habitualment, el cavall de l'heroi com el del malvat acostumen a ser monocromàtics,             

d'un sol color, per tot el contrari el cavalls de les tribus índies solen ser dicromàtics,                

de dos colors. Això es a conseqüència de que els indis pintaven als seus cavalls               

amb pintures de guerra que aquests portaven en el rostre. 

 

El Western, a Espanya va arribar en els anys seixanta en mans de             

Spaghetti-Western amb produccions americanes, italianes i españoles i que va          

introduir noves tendències. Alguns directors de l'època, van donar vida a Almeria            

com si dels deserts d'Arizona es tractés. Aquests esdeveniments, van donar treball a             
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gran part de la població de la zona, des de la hostaleria fins a especialistes o extres.                 

Els habitants d'Almeria, participaven en cinc o sis pel·lícules a la vegada. 

 

La gran conclusió és que el cavall és un animal domèstic que sempre a estat al                

servei de l'home des de les seves necessitats més bàsiques com el transport o el               

treball agrari fins a les activitats professionals o d'esbarjo com serien totes les             

disciplines de la hípica. S'ha de dir també que tots els cavalls que apareixen al igual                

que tots els altres animals estan protegits per la Llei de Protecció d'Animals en la               

que s'especifica que ningun animal podrà patir d'anys, que han d'estar atesos en             

llocs específics, degudament condicionats, sota la supervisió d'un professional i que           

tot el dany que se'ls causi serà de manera fictícia o figurada. 

Moltes de les pel·lícules que avui en dia estan considerades com a grans mites del               

cinema, no serien el mateix sense la presència dels cavalls. 

 

5.5. ANÈCDOTES EQÜESTRES EN RODATGES 

 

Com bé s'ha nombrat anteriorment, el cavall escollit per a rodar la pel·lícula ha              

d'estar ensinistrat amb unes característiques concretes, i moltes vegades els          

directors i els actors han d'adaptar-se a les capacitats dels cavalls, i moltes vegades              

l'afinitat entre l'home i el cavall és present. 

Per tant aquí s'esmenten petites anècdotes que s'han trobat a mesura que s'han             

anat gravant pel·lícules amb cavalls: 
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a. BEN-HUR  (1959 – director: William Wyle) 

 

Per a poder gravar l'escena de quadrigues, una de les escenes més difícils i més               

complexes de rodar de la pel·lícula Ben-Hur, protagonitzada per Charlton Heston           

van necessitar una segona unitat de rodatge, per lo general en el cinema només es               

treballa amb una unitat amb l'excepció de les superproduccions. Van tardar dos            

mesos en gravar la seqüència que duraria onze minuts. Yakima Canutt va ser             

l'encarregat de supervisar els moments més perillosos i arriscats de la carrera en la              

que van participar setanta-vuit cavalls exportats expressament des de Iugoslàvia.          

Aquesta escena va costar un milió de dòlars dels quinze que contaven per a rodar la                

pel·lícula sencera. 

 

Una vegada més els quatre cavalls que tiren de la quadriga de Charlton Heston són               

blancs mentre que els del seu oponent tenen una capa castanya fosca. 

 

 

 

 

 

Escena de la carrera de quàdrigues de Ben-Hur 
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b. EL SENYOR DELS ANELLS: LES DOS TORRES (The Lord of the           

Rings: The Two Towers, 2001 – director: Peter Jackson) 

 

En aquesta pel·lícula els cavalls estan molt presents ja que alguns dels            

protagonistes realitzen les grans travesses i els llargs viatges a lloms d'aquests. El             

coordinador dels èquids durant el rodatge d'aquesta pel·lícula, es va desplaçar fins a             

Nova Zelanda per efectuar el càsting. Finalment, els dos cavalls blancs que            

interpreten a Sombra Gris (el cavall de Gandalf) són de raça andalusa. Per a que els                

cavalls tinguessin una estància d'allò més complexe, es va construir un estable per             

ensinistrar i albergar a setanta-cinc cavalls. Tant gran va ser l'afinitat entre els actors              

i els cavalls, que Viggo Mortensen (representant a Aragorn) va comprar el cavall que              

se li atorga a la pel·lícula al propietari de l'animal. Per altre banda, una passejada a                

cavall sempre ha servit per desconnectar o simplement per pura diversió, així que             

Liv Tyler (Arwen Undómiel) i Orlando Bloom (Legolas) anaven a muntar. 

 

c. 800 BALAS (2002, - director: Alex de la Iglesia) 

 

A Alex de la Iglesia, se li van complicar les coses durant la gravació de les escenes                 

equines, ja que els cavalls seleccionats no eren principiants en el món del cinema.              

Durant el rodatge, Alex, no podia dir certes paraules perquè si no els cavalls feien               

una cosa o una altre, la paraula «motor» estava prohibida ja que si aquesta sortia de                

la boca del director, els cavalls es quadraven i tampoc «acció» perquè sortien             

galopant sense control algun, d'aquesta manera per poder dir «motor» deia           

«agropecuari» i per «acció», «sindicalista» 
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d. SPIRIT, EL CORCEL INDOMABLE (The Spirit Stallion of the         
Cimarron, 2002 – DreamWorks) 

 
 
Els dibuixants, comparteixen una mateixa opinió i és que el cavall és un dels              

animals més difícils de dibuixar, per les seves proporcions físiques. La societat de             

producció DreamWorks va apostar per aquesta pel·lícula i va reptar als seus            

dibuixants per a que reproduïssin al cavall en totes les seves posicions naturals. Per              

ajudar-los i per a que els sigués més senzill realitzar aquesta tasca, durant una sèrie               

de dies es va portar un cavall real a les oficines i com en totes les classes de dibuix,                   

és va fer un posat. Quan els dibuixants van ser capaços de dibuixar a l'animal de                

manera posada, els van portar fins a una praderia on hi havia un gran nombre de                

cavalls vivint en semi-llibertat perquè veiessin com actuaven en el seu estat natural. 

 

5.6. CAVALLS QUE HAN FET HISTÒRIA EN EL MÓN DEL CINEMA 

 

a) FUEGO DE JUVENTUD  (1944)  

 

Pie, és un cavall de certa edat i amb una reputació intractable, on el seu destí està en la                   

carnisseria o a la fabrica de pagament, però Elizabeth Taylor, una adolescent a la qual li                

fascinen els cavalls s'entera de que es rifarà un cavall i sense pensar-ho dues vegades               

compra una butlleta, amb la sort de que el guanya i aquesta            

s'obstina en que Pie tindrà sort en el món de l'esport. 

Elizabeth vol guanyar el Grand National d'Englaterra amb Pie, a          

conseqüència de l'edat de Pie i amb la reputació que té, no tots             

els jockeys estan disposats a muntar-lo, així que buscarà a          

l'ajuda de Mickey Rooney un jockey fracasat. 

L'actriu acaba adoptant a Pie després del rodatge de la pel·lícula. 
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b) EL SENYOR DELS ANELLS  (1954) 

 

Sombragrís, és el mític cavall de Gandalf durant la trilogia del Senyor dels Anells.              

Aquest era un dels «mearas», els senyors dels cavalls, que eren domats i muntats              

exclusivament pels reis de Rohan. Sombragrís, és característic per la seva lleialtat,            

intel·ligència i en front a tot per la seva velocitat i la seva resistència. 

 

 

c) L’HOME QUE XIUXIUEJAVA ALS CAVALLS  (1998) 

 

Pilgrim , és un cavall de monta, d'una noia d'alta classe anomenada Grace. Grace i              

la seva amiga Judith, surten per anar a donar un passeig amb els seus respectiu               

cavalls i són atropellades per un trailer. Judith i el seu cavall moren, mentre que               

Grace i Pilgrim resulten ferits de gravetat. Des de l'accident Pilgrim, s'ha convertit en              

un cavall salvatge i es aleshores quan Anie, la mare de Grace, decideix portar al               

cavall a Montana a veure un psicoanalista equí, interpretat per Robert Redford, un             

vaquer que posseeix el do per parlar i curar els cavalls.  

Aquest serà una via d’unió d’amor entre els        

pscicoanalista i Grace.  
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d) SEABISCUIT  (2013) 

 

Seabiscuit, és una pel·lícula ambientada en la Gran Depressió, la qual ve seguida             

del Crac del 29. La crisi econòmica és dura, molts ciutadans de Nort Amèrica han               

perdut tots els seus estalvis i il·lusions en aconseguir l'esperat somni americà. 

Aquesta pel·lícula, comença amb les histories paral·leles de Johnny Red, un genet            

frustrat, Charles Howard, un milionari que a causa de la Gran Depressió perd tota la               

seva fortuna i Tom Smith, un vaquer sense cap tipus d'il·lusió, aquests tres             

s'uneixen gràcies a Seabiscuit un cavall dèbil i poc prometedor, que acabarà sent el              

cavall més inabastable de les carreres. Tant mateix, els somnis americans d'aquests            

perdedors estan en mans de Seabiscuit. 

 

 

 

 

 

 

 

  

37 



e) OCÉANOS DE FUEGO  (2004) 

 

Quan un cowboy amb un passat una mica tèrbol es presenta a lloms d'Hidalgo per a                

competir en una carrera en ple desert d'Arabia, on el xeic àrab no dona ni un cèntim                 

per ell, per dos grans motius: L'equí és un mustang, un cavall salvatge de praderies,               

i pel passat del genet. 

Aquesta pel·lícula proporciona una bonica història d'amistat entre genet i cavall, un            

dels equins que van correr a la pel·lícula, forma part de la propietat de l'actor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

f) JAPPELOUP  (2013) 

 

Jappeloup, és un jove, estrany i imprevisible cavall, ple de          

defectes encara que amb unes extraordinàries qualitats.       

Pierre Durand, abandona la seva professió com a advocat         

per dedicar-se professionalment al món de salt d'obstacles.        

Recolzat pel seu pare, ho aposta tot per Jappeloup un          

cavall pel qual ningú té una gran fe. 
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g) CAVALL DE GUERRA  (2012) 

 

Joey, el cavall d'Albert, fill d'un granger el qual va adquirir a l'èquid en una subhasta.                

La família s'arruïna i no tenen mes remei que vendre el cavall justament quan estalla               

la Primer Guerra Mundial. Aquest és el punt de partida d'un viatge en el tant com                

Albert com Joey, lluiten per sobreviure i toranar a estar junts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. EVOLUCIÓ DEL LOGOTIP TRISTAR PICTURES  

 

TriStar Pictures és una de les distribuïdores i productores més importants i            

reconegudes a estats units.  

El logotip d’aquesta productora ha variat al llarg de la seva historia, encara que              

sempre ha mantingut com a imatge principal el pegàs, el cavall alat de la mitologia               

grega.  
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1 r Logotip 

Sobre un fons blau fosc, amb cel rosa, un cavall blanc salpicat que es coneix amb el                 

nom de semental, galopa cap al centre de la pantalla girant anteriorment per             

l'esquerra. Quan aquest es posa molt a prop de l'espectador, tres estrelles venen de              

l'esquerra, de la dreta i de l’inferior. 

Del semental creix un par d'ales i comença a volar. Un contorn groc d'un triangle               

s'allunya amb la paraula espaiada «imatges», que envolta el text i el fons. Mentre              

això succeeix, el contorn del triangle revela un dibuix abstracte del salt d'un Pegàs              

sobre el logotip. 

 

Victor Kaufman, un dels assessors en crear l'empresa va ser Sydney Pollack, el qual              

va ser un famós director i actor, i els va ajudar a crear el logo. El cavall que apareix                   

en aquest, és el cavall de «The Electric Horseman», el van crear amb l'ajut de               

Robert Redford, a diferència del cavall de «The Electric Horseman», aquest és            

blanc. 

El Pegàs, va ser interpretat per un cavall castrat àrab blanc anomenat «T-Bone»,             

que va ser ensinistrat i entrenat per un entrenador equí de Hollywood, anomenat             

Corky Randall. Per aconseguir l'efecte del cavall volant, Rendall, va cridar a            

«T-Bone» i aquest va saltar un obstacle, proporcionant l'efecte de pegàs. 

 

Aquest logotip, va ser falsificat a «The Family Guy», en la temporada 4, en l'episodi               

«Petergeist», on apareixia com Joe Swanson, està amb la seva cadira de rodes en              

lloc del pegàs i en lloc de posar «Tri Star Pictures», com en el logotip original, posa                 

«Joe Swanson Theaters» 
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  Logotip, “The Family Guy”    Primer logotip de TriStar Pictures 

2 n Logotip  

Es comença amb un fons negre. De sobte s'observa part d'un fons fosc, que              

s'esdevé lentament i il·lumina per revelar la composició de la boira en la part inferior.               

A continuació, un flaix de llum blanca, comença a brillar. Un pegàs apareix des de la                

distància, mentre agita les ales per poder volar, fa que la boira flueixi. «TRISTAR»,              

en un or brillant i amb negreta, s'esvaeix poc a poc per la part superior de la pantalla                  

amb les lletres «T» i «S» en una font més gran que les altres lletres. El pegàs s'atura                  

quan les ales estan completament esteses i apareix totalment escrit «TRISTAR». El            

text brilla lentament a mesura que la boira encara flueix. 

Aquest logotip es basa en una imatge fixa de Sony, així que aquest només va ser                

utilitzat per el vídeo i la televisió fins que un nou logotip va debutar durant l'estiu del                 

1993. 

Va ser animat per Intralink Cine. Les ales es van realitzar mitjançant la combinació              

de plomes reals i amb l'ajut de la informàtica les van fusionar amb la imatge del                

cavall blanc. 
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Segon logotip de TriStar Pictures 

 

3 r Logotip 

Veiem, els núvols del logotip anterior, només que aquesta vegada, millorat.           

Aleshores, una llum brilla i els núvols s’aclareixen, convertint-se en plena llum del             

dia. Desprès el Pegàs comença a galopar cap a l'espectador, es posa de peu sobre               

les seves potes posteriors i mostra les seves ales. Una vegada es mostra el pegàs               

en primer pla, apareix el text «TRISTAR» del logotip anterior. 

El logotip, va ser dissenyat per la JAMM Visual de Santa Mònica, California. Sony va               

encarregar el logo actualitzar per aprofitar les noves tecnologies com 4K i 3D IMAX. 

 
 
  

 

 

 

Tercer logotip de TriStar Pictures 
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6. CONCLUSIONS  

 

Amb aquest treball hem pogut apreciar la magnitud i importància d’aquest animal al             

llarg de la història. La seva presència ha sigut determinant en molts aspectes, hem              

pogut descobrir la seva importància en el desenvolupament de l’art, de la literatura i              

del cinema.  

 

El cavall sempre ha tingut una figura destacada i rellevant, ha sigut venerat des del               

temps dels romans fins als nostres dies. 

Amb aquest treball prenem consciència que es tracta d’un animal importantíssim per            

la seva noblesa, la seva intel·ligència, la seva rapidesa, etc… 

 

Ha servit d’inspiració per molts pintors, a l’hora de simbolitzar algun aspecte            

fonamental de les seves obres corresponents, ja sigui per mostrar la ràbia i la ira               

dels habitants d’una nació com en el cas de l’obra de Pablo Picasso, Guernica o per                

mostrar la seva noblesa i el sacrifici que exerceix a les guerres, com en les pintures                

de Velázquez.  

 

Pels escriptors, ha sigut el principal company d’aventures de molts dels           

protagonistes de les nostres històries, un animal el qual ha servit per donar a les               

novel·les diferents punts de vist mitjançant la personificació.  
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Tot i que pels directors de cinema treballar amb un animal mai ha sigut fàcil, i menys                 

amb un cavall, les pel·lícules han acabat quasi sempre tenint una bona crítica.  

Per això s’ha de remarcar que el cavall ha tingut una importància de gran valor i no                 

dubtem que la seguirà tenint en un futur.  
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