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1. PRÒLEG 

 Al principi, no tenia ni idea de quin seria el tema que volia per a fer el meu treball de 

recerca. Només sabia que el volia fer sobre algun tema relacionat amb el món de les 

ciències, ja que, en ser el que estudio, segurament seria més fàcil de fer-lo. 

Però tot va canviar quan ens van donar aquell full on es plantegen diversos temes que 

designen els professors de cada departament. Va ser el primer que vaig llegir, i 

directament em va donar la idea per a fer aquest treball: «La història de la ciència-ficció 

en el món del cinema i la literatura». Vaig pensar: «Eh! Per què no faig un treball sobre 

Star Wars?», una de les passions més grans que tinc des de que tinc memòria. Si hagués 

de dir quan va començar aquesta passió, no seria capaç de recordar-ho, però potser 

l’estrena de Star Wars III: La venjança dels sith, quan tenia cinc anys, em va atreure al 

món d’Star Wars, i allò, juntament, amb la passió per la saga del meu pare, segurament 

em va iniciar en aquest món. 

2. INTRODUCCIÓ 

Després de parlar amb l’Albert Portas, el professor que va triar aquell tema i ha sigut el 

meu tutor per a aquest treball de recerca, vam començar a pensar quina mena de treball 

podia fer, perquè Star Wars és un tema molt ampli, amb un gran número de 

possibilitats, fins al punt que es podria fer un treball de recerca per a cada una de les 

pel·lícules. Finalment vam decidir que la millor opció era, per a començar, 

contextualitzar-ho tot una mica, és a dir, presentar al lector què és la ciència-ficció i 

com ha evolucionat fins a avui en dia; després presentar una breu història del creador de 

la saga; seguida de les fitxes tècniques de les pel·lícules i personatges per a finalment 

trobar-nos amb què amaguen aquestes pel·lícules. 

Aquest treball, com ja he dit, bàsicament és una anàlisi amb lupa de la saga d’Star 

Wars, tant de les pel·lícules com del que es troba darrere d’aquestes. Per a mi, hauré fet 

un bon treball si compleixo els següents objectius: 

-Que el lector pugui veure que Star Wars no és només una batalla espacial, sinó que 

també reflecteix molts aspectes de la nostra societat. 

-Que el lector aconsegueixi, tant com li permeti la seva memòria lectora , poder tenir 

una petita base d’informació sobre la saga d’Star Wars. 
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Per a aconseguir-ho m’he dedicat a buscar tota la informació possible, tant a internet, en 

conegudes pàgines de cinema com Filmaffinity, com també en llibres que defineixen 

molt bé la filosofia de Star Wars, per exemple: Star Wars. Filosofía rebelde para una 

saga de culto. 

Per altra banda, a tall d’homenatge i com a part més pràctica, he fet una  stopmotion
1
 

amb figures de Lego en  què recrearé dues de les escenes més famoses de la saga. Per a 

això, haig d’agrair moltíssim l’ajut del meu tutor, l’Albert Portas, ja que va ser ell qui va 

proporcionar la càmera amb la qual vam fer les fotos i es va passar tota l’estona fent 

fotos sense parar. La primera escena és la destrucció de la primera Estrella de la Mort i 

l’altra escena és la famosa confessió de l’autèntica identitat de Darth Vader. 

2.1. EL CONCEPTE DE CIÈNCIA FICCIÓ 

“La fantasia és l’impossible convertit en probable. La ciència-ficció és l’improbable 

convertit en possible”. 

Isaac Asimov 

La primera vegada que el terme ciència-ficció va aparèixer en un escrit i es va 

popularitzar, va ser quan Hugo Gernsback el va fer servir a la portada 

d’una revista de narrativa especulativa dels anys 20: Amazing Stories, 

perquè ja s’havia fet servir prèviament l’any 1851 per William 

Wilson, però no va tenir gaire fama. 

La ciència-ficció és un gènere de literatura, cinema i televisió que va 

sorgir d’una combinació de la literatura de ficció, la literatura 

fantàstica i la narrativa de terror. El gènere com a tal, es va declarar 

“oficial” a la dècada de 1920, tot i que avui en dia existeixen obres 

considerades de ciència-ficció que són d’abans d’aquesta data. 

És un gènere especulatiu, és a dir que suposa i/o imagina situacions o successos 

possibles en un context imaginari i generalment en el futur o en una dimensió 

alternativa. Normalment els personatges no tan sols representen humans, sinó que també 

hi són incloses espècies extraterrestres (inventades). 

                                                 
1
 Stopmotion: Tècnica d’animació que consisteix en crear moviment d’objectes estàtics mitjançant un 

número d’imatges fixes successives. 

Imatge 1. Portada de la 

revisata Amazing Stories 
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La definició oficial del gènere és, segons Wikipedia: 

La ciència-ficció és un gènere de narracions imaginàries que no poden succeir en el 

món que coneixem, degut a una transformació de l’escenari narratiu, basat en una 

alteració de coordenades científiques, espacials, temporals, socials o descriptives, però 

de tal manera que el relat és acceptable com a especulació racional. 

Per altra banda, la ciència-ficció s’ha arribat a denominar com a literatura d’anticipació, 

degut a alguns autors, com Jules Verne, que van arribar a predir alguns avenços 

científics i tecnològics, com és el cas del coet o el submarí. 

2.2. LITERATURA DE CIÈNCIA-FICCIÓ 

Tot i això, la primera obra que es considera de ciència-ficció és Frankenstein (1818), de 

Mary Shelley. Més tard, a la dècada de 1830, Edgar Allan Poe va escriure relats com 

Revelació Mesmèrica, que sens dubte han de ser considerats de ciència-ficció. Un altre 

autor que cal destacar en el gènere de ciència-ficció del segle XIX és H.G. Wells i la 

seva obra, tantes vegades adaptada, La Guerra dels Mons, sense oblidar-nos de finals 

del segle, quan va sorgir un dels més coneguts creadors de ciència-ficció: Jules Verne, 

amb obres com Viatge a la Lluna o 20.000 llegües de viatge submarí. 

La literatura de ciència-ficció va passar la seva millor època a la primera meitat del 

segle XX, la considerada «Edat d’Or», amb autors com Isaac Asimov, George Orwell o 

Ray Bradbury. A finals del segle, van aparèixer nous subgèneres de la ciència-ficció 

com el cyberpunk
2
 i el postcyberpunk

3
, gèneres que incloïen elements actuals com eren 

la informàtica i els ordinadors. Actualment, la literatura de ciència-ficció compta amb 

gèneres més actuals com el biopunk
4
 o d’altres que fan una revisió irònica dels temes i 

l’estètica dels anys 50 (retrofuturisme), o de la idea del futur del segle XIX 

(steampunk
5
). 

 

                                                 
2
 Cyberpunk: Gènere de ciència-ficció que destaca per la interacció entre humans i superordinadors, 

3
 Postcyberpunk: Gènere de ciència-ficció on els protagonistes intenten millorar la seva condició social. 

4
 Biopunk: Gènere de ciència-ficció en el qual existeix una societat basada en la biotecnologia. 

5
 Steampunk: Gènere de ciència-ficció ambientat en un futur on la tecnologia de vapor és predominant. 
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2.3. SÈRIES TELEVISIVES DE CIÈNCIA-FICCIÓ 

Les sèries de televisió de ciència-ficció tenen un punt a favor respecte  les pel·lícules de 

ciència-ficció en tractar temes de manera més diversa o explorar el seu món molt més 

pel simple fet que les sèries no tenen una restricció de temps. També compten amb una 

major audiència, i es poden crear diverses sèries de ciència-ficció depenent del públic a 

qui vagin dirigides. 

Tot i això, també tenen alguns desavantatges, com és el cas del pressupost, que en 

trobar-se molt reduït en comparació amb el cinema i la literatura, no existeixen un gran 

número de subgèneres de ciència-ficció televisiva, sinó que normalment les sèries 

agrupen tots els subgèneres per a poder atreure a un públic major. Els dos exemples més 

clars, i més coneguts, són Doctor Who i Star Trek, dues sèries de televisió de ciència-

ficció que, com van agrupar tots els subgèneres, van aconseguir un públic més nombrós, 

major audiència i continuar essent conegudes avui en dia. 

La primera sèrie de ciència-ficció per televisió va ser Capità Vídeo, estrenada l’any 

1949, i tenia un pressupost per a decoració de 25 dòlars setmanals. Algunes de les sèries 

més influents van ser Buck Rogers (1950), Doctor Who (1963), Flash Gordon (1954) o 

Star Trek (1966, 1973, 1987, 1993, 1995 i 2001). 

2.4. CÒMICS DE CIÈNCIA-FICCIÓ 

L’últim univers d’entreteniment al qual va arribar la ciència-ficció va ser aquest. Va 

arribar a finals dels anys 20, essent la primera obra Buck Rogers (1929). A partir 

d’aquesta es van començar a desenvolupar altres còmics com Flash Gordon (1934) o, el 

gènere més important, els còmics de superherois, gènere que amb el temps es va separar 

de la ciència-ficció. 

Però no va ser fins l’any 1945 que les aventures de ciència-ficció es van popularitzar al 

món dels còmics, amb obres com Weird Science (1950) o Sky Masters (1958). Més tard 

va aparèixer un nou gran número d’obres, entre les dècades dels 60 i 70, amb obres com 

Supernova (1972) o Mazinger Z (1972), aquesta última amb sèrie de televisió pròpia. 

Però l’autèntic boom va ser entre els anys 70 i 80, quan es deia que resultava difícil 

trobar algun gran autor que no hagués tocat el gènere. Les obres més conegudes més 

recents a l’actualitat són Sky Doll (2000) i BLAME! (2003). 
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2.5. CINÈMA DE CIÈNCIA-FICCIÓ 

El cinema de ciència-ficció, dins del grup, es podria dividir en subgèneres de pel·lícules, 

com per exemple: ciència-ficció de terror (Frankenstein), ciència-ficció de fantasia 

(Star Wars), ciència-ficció de catàstrofes (La guerra dels mons)... 

Tot i això, les pel·lícules de ciència-ficció, en són d’aquest gènere perquè tenen o 

comparteixen una o més característiques de les següents: 

-Combinació d’imatges estranyes i familiars. 

-Intent de crear allò que sembla impossible amb un toc actual per a donar-hi credibilitat. 

-Aparició d’éssers fantàstics però d’origen científic, un viatge/expedició a un planeta 

inexplorat o bé viatges en el temps. 

La primera pel·lícula considerada de ciència-ficció, és Viatge a la Lluna, de George 

Méliès (1902), una pel·lícula que és una adaptació cinematogràfica de l’obra de Jules 

Verne. A continuació es va seguir amb l’adaptació d’obres molt conegudes de la 

literatura al cinema, com són El doctor Jekyll i Mister Hyde (1912) o El doctor 

Frankenstein (1931). Els anys 50 van ser la que es considera l’edat daurada del cinema 

de ciència-ficció, per obres com Ultimàtum a la Terra (1951), La guerra dels mons 

(1953) o 20.000 llegües de viatge submarí (1954). 

La segona meitat del segle el gènere va renovar-se gràcies als efectes visuals de 

pel·lícules com 2001, una odissea de l’espai (1968), La taronja mecànica (1971), Star 

Wars (1977), Alien, el vuitè passatger (1978), Star Trek (1979), Tron (1981), 

Terminator (1984) o Parc Juràssic (1993). Tot això, sense descuidar pel·lícules de 

ciència-ficció especulativa (ciència-ficció d’utopies futuristes) com Gattaca (1997). 
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3. PEL·LÍCULES CLAU DE LA CIÈNCIA-FICCIÓ  

 

·Viatge a la Lluna (1902, França, George Méliès): Sis valents 

astronautes viatgen a la Lluna dins una nau que sembla una bala, 

tant per la forma com perquè és disparada a la Lluna en un canó 

gegant. A la Lluna els astronautes faran front a extraterrestres i 

complicacions vàries. Està basada en una novel·la de Jules 

Verne amb el mateix nom. 

·Metròpolis (1927, Alemanya, Fritz Lang): L’any 2026, 

l’enorme ciutat de Metròpolis es troba dividida en dues zones. 

A la part superior viuen les persones riques, mentre que en el 

subsòl es troben els explotats treballadors. Freder, fill de l’amo 

de la ciutat, s’enamora de Maria, una jove treballadora que vol 

donar esperança als pobres. Amb la por d’una perillosa revolta, 

el científic Rotwang segresta la noia per a fer un robot igual que 

ella i crear confusió entre els obrers. 

 

·El doctor Frankenstein (1931, EE.UU., James Whale): Henry Frankenstein 

és un científic que viu obsessionat amb la idea de poder ressuscitar un cos 

sense vida. Pels seus experiments, envia a robar cadàvers el seu criat, i així 

construeix una estranya criatura. Quan el doctor aconsegueix el seu propòsit, 

descobreix que, per error, la seva creació té el cervell d’un perillós criminal. 

També existeixen versions dels anys 1942 (El fantasma de Frankenstein), 

1958 (La venjança de Frankenstein), 1970 (L’horror de Frankenstein) i 1994 

(Frankenstein de Mary Shelley) totes elles adaptacions de l’obra literària de 

Mary Shelley. 

·El mag d’Oz (1939, EE.UU., Victor Fleming): La petita Dorothy viu en una 

granja de Kansas. De cop, arriba un terrible cicló que la transporta fins a un 

lloc de fantasia del qual només podrà marxar amb l’ajut del mag d’Oz. Pel camí 

fa unes curioses amistats i viu aventures sorprenents. 

Imatge 4. Cartell d’ El 

doctor Frankenstein 

Imatge 2. Cartell de  

Viatge a la Lluna 

 

Imatge 3. Cartell de 

Metròpolis 

Imatge 5. Cartell d’ El 

mag d’Oz 
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·Ultimàtum a la Terra (1951, EE.UU., Robert Wise): Una nau extraterrestre 

arriba a la Terra amb la missió d’entregar als homes un important missatge. El 

món sencer queda commocionat el dia que una nau extraterrestre aterra a 

Washington i d’ella surt Klaatu, un extraterrestre d’aspecte humà que 

acompanya  Gort, un robot perillós. Klaatu fa una petició a tots els governants 

del món, però aquests no li fan cas. Així les coses, Klaatu decideix viure amb 

Helen Benson i el seu fill Bobby per a observar atentament els humans. L’any 

2011 es va fer una nova versió amb Keanu Reeves com a Klaatu. 

·La guerra dels mons (1953, EE.UU., Byron Haskin): Prop d’un petit 

poble dels Estats Units cau una cosa que, a primera vista, sembla un 

meteorit. Els veïns van a inspeccionar el lloc i descobreixen un 

misteriós objecte del qual en surt una mena d’ull que dispara un raig 

mortal. És una nau de Mart que, amb moltes altres més, ha arribat a la 

Terra per a conquerir-la. La invasió té lloc a escala mundial 

simultàniament. Es va fer una nova versió de la pel·lícula amb el 

mateix títol l’any 2005. 

·20.000 llegües de viatge submarí (1954, EE.UU., Richard Fleischer): 

Adaptació de la novel·la homònima de Jules Verne, situada l’any 1870, on 

els relats de mariners asseguren haver vist un monstre marí al sud del 

Pacífic. Els Estats Units decideixen enviar un vaixell de guerra per a 

acabar amb la bèstia, però quan el monstre els ataca, són terriblement 

derrotats. Després de l’enfonsament, els mariners són rescatats pel propi 

monstre, que resulta ser un vaixell capaç de submergir-se. Adaptació de 

l’obra literària de Jules Verne. 

·2001, una odissea de l’espai (1968, EE.UU., Stanley Kubrick): Durant el 

pleistocè, un grup d’homínids rep la visita d’un estrany monòlit negre. 

Quatre milions d’anys després, a l’inici del segle XXI, apareix un altre 

monòlit semblant a la superfície lunar. Quan els científics descobreixen que 

està enviant senyals a Júpiter, decideixen enviar fins a aquell planeta a dos 

astronautes en la nau Discovery, controlada per l’ordinador Hal-9000. 

Imatge 6. Cartell 

d’Ultimàtum a la Terra 

Imatge 7. Cartell de La 

guerra dels mons 

Imatge 8. Cartell de 20.000 

llegües de viatge submarí 

Imatge 9. Cartell de 2001, 

una odissea de l’espai 
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·El planeta dels simis (1968, EE.UU., Franklin 

J.Shaffner): George Taylor és un astronauta que forma part 

de la tripulació d’una nau espacial que es troba en una 

missió de llarga durada. Durant la missió, s’estrellen en un 

planeta desconegut que sembla no tenir vida intel·ligent. 

Al cap de poc temps, descobreix que el planeta es troba 

governat per una raça de simis mentalment molt 

desenvolupats que esclavitzen  uns humans que no saben 

parlar. Quan el líder dels simis, el doctor Zaius, descobreix 

que Taylor pot parlar, decideix matar-lo. Existeix una 

sequela de l’any 1974 (Batalla pel planeta dels simis), una 

nova versió de l’any 2001 amb el mateix títol i una 

prequela de l’any 2014 (L’origen del planeta dels simis). 

·La taronja mecànica (1971, Regne Unit, Stanley Kubrik): En un futur 

indeterminat, el jove Alex lidera un grup de violents delinqüents. Quan és 

detingut amb càrrecs de violació i assassinat voluntaris, passa a formar part 

d’un controvertit experiment mitjançant el qual les autoritats intenten que es 

cansi de la violència. 

·Star Trek (1979, EE.UU., Robert Wise): Segle XXIII: L’almirall 

James T. Kirk, de la nau Enterprise, s’encomana a una difícil missió: 

neutralitzar un estany cos per evitar la seva col·lisió amb la Terra. 

L’oficial Spock, el capità Willard Decker, l’assessora Ilia i el doctor 

McCoy ajuden Kirk a descobrir l’origen d’aquest cos sideral, que té un 

mecanisme d’origen terrestre. L’expedició de l’Enterprise localitza 

l’origen i s’hi dirigeixen. Està basada en una sèrie de televisió i 

existeixen sequeles i reedicions dels anys 1982 (Star Trek II: L’ira de 

Khan), 1984 (Star Trek III: En la recerca d’ Spok), 1986 (Star Trek IV: 

Missió salvar la Terra), 1989 (Star Trek V: L’última frontera), 1991 (Star Trek VI: 

Aquell país desconegut), 1994 (Star Trek: La pròxima generació), 1996 (Star Trek: 

Primer contacte), 1998 (Star Trek: Insurrecció), 2002 (Star Trek: Nèmesis), 2009 

(reedició), 2013 (Star Trek: En l’obscuritat) i 2016 (Star Trek: Més enllà). 

Imatge 10. Cartell d’El planeta dels 

simis 

Imatge 11. Cartell de La 

taronja mecànica 

Imatge 12. Cartell d’ Star 

Trek 
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·Alien, el vuitè passatger (1979, EE.UU./Regne Unit, Ridley Scott): La 

nau comercial Nostromo rep un senyal d’auxili d’un planeta abandonat 

quan viatja de retorn a la Terra. El capità Dallas va a investigar amb la 

seva tripulació. Descobreixen una nau buida amb uns misteriosos ous. 

D’un d’ells en salta un estrany ésser que s’adhereix a la cara de Kane, un 

tripulant. Quan el porten a la nau, l’alienígena comença a causar 

problemes i a matar un a un tots els tripulants de la nau. Es van crear 

pel·lícules que continuen la història de la saga els anys 1986 (Alien: El 

retorn), 1992 (Alien 3), 1997 (Alien: Resurrecció) i 2012 (Prometheus; 

prequela que explica l’origen dels aliens). 

·Blade Runner (1982, EE.UU., Ridley Scott): La superpoblació i 

el deteriorament de la Terra l’any 2019 obliguen els humans a 

colonitzar altres planetes. En aquestes colònies terrestres es 

comencen a fer servir treballadors creats genèticament, replicants. 

Però un grup dels més perfeccionats, els del model Nexus 6, 

escapa de les colònies i torna a Los Ángeles amb la intenció de 

perllongar la seva limitada existència. Rick Deckard, un «blade 

runner» especialment entrenat per a capturar replicants, rep 

l’encàrrec de localitzar als renegats i eliminar-los. 

 

·E.T., l’extraterrestre (1982, EE.UU., Steven Spielberg): Una nit, 

una nau extraterrestre aterra  als afores de Los Ángeles. La 

presència d’uns homes provoca que els alienígenes hagin de fugir 

precipitadament, deixant a la Terra a un dels seus. Elliot, un nen 

de 10 anys, té la missió d’ajudar aquest alienígena a tornar al seu 

planeta. 

 

 

 

Imatge 13. Cartell d’Alien, 

el vuitè passatger 

Imatge 14. Cartell de Blade 

Runner 

Imatge 15. Cartell d’ E.T., 

l’extraterrestre 
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·TRON (1982, EE.UU., Steven Lisberger): Un hacker, Kevin Flynn, és 

dividit en mol·lècules i transportat a l’interior d’un ordinador en què un 

malvat programa ho controla tot. Allà dins, Kevin ha de trobar a un 

programa de seguretat, Tron perquè l’ajudi a acabar amb el programa 

malvat, anomenat CCP. Existeix una reedició de la saga l’any 2010 

(TRON: Legacy). 

·Terminator (1984, EE.UU., James Cameron): Los 

Ángeles, any 2029. Les màquines dominen el món. Els rebels que 

lluiten contra elles tenen com a líder a John Connor, un home que va 

néixer als vuitanta. Per a acabar amb la rebel·lió, les màquines 

decideixen enviar al passat un robot, Terminator, amb la missió de matar 

Sarah Connor, la mare de John. Les sequeles són dels anys 1991 

(Terminator 2: El judici final), 2003 (Terminator 3: La rebel·lió de les 

màquines), 2009 (Terminator Salvation) i 2015 (Terminator Gènesis). 

·Robocop (1987, EE.UU., Paul Verhoeven): Ambientada en una 

societat futura, Alex J. Murphy és un agent de policia de Detroit. 

Durant una missió, és greument ferit fins al punt de pràcticament 

morir. Per una altra banda, les autoritats aproven la creació d’una 

màquina meitat robot i meitat home per a acabar amb la delinqüència 

de la ciutat. Aprofitant l’estat d’Alex, és l’escollit pel programa. 

Existeixen seqüeles dels anys 1990 (RoboCop 2) i 1993 (RoboCop 3) i 

una reedició de 2014 (RoboCop). 

·Retorn al futur II (1989, EE.UU., Robert Zemeckis): Marty és un jove 

que té una bona vida, però de cop apareix un amic seu, el doctor Emmet 

Brown, en una màquina del temps feta a partir d’un Delorean, insistint 

perquè l’acompanyi a viatjar al futur per a solucionar un problema que 

tindrà amb la llei un fill seu. De tal manera que viatgen al 21 d’octubre 

de 2015 per a solucionar-ho, i ho aconsegueixen, però el viatge causa 

més problemes dels que soluciona. Té una preqüela de l’any 1985 

(Retorn al futur) i una seqüela de l’any 1990 (Retorn al futur III). 

Imatge 16. Cartell de Tron 

Imatge 17. Cartell de 

Terminator 

Imatge 18. Cartell de 

Robocop 

Imatge 19. Cartell de 

Retorn al futur II 
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·Parc Juràssic (1993, EE.UU., Steven Spielberg): El multimilionari 

John Hammond aconsegueix el repte de clonar dinosaures del Juràssic i 

crear un parc d’atraccions a l’Illa Nublar, al carib. Abans d’obrir-lo al 

públic, convida una parella de grans científics i a un matemàtic per a 

comprovar la viabilitat del projecte. Però la cobdícia farà d’aquest parc 

d’atraccions un parc del terror. Existeixen seqüeles dels anys 1997 (El 

món perdut: Parc Juràssic), 2001 (Parc Juràssic III) i 2015 (Món 

Juràssic). 

·Gattaca (1997, EE.UU., Andrew Niccol): Ambientada en una societat 

futura on la majoria dels nens són concebuts in vitro i amb tècniques de 

selecció genètica, Vincent és un dels últims nens nascuts de manera 

«natural». Neix amb una deficiència cardíaca i és considerat un invàlid, 

condemnat a fer els pitjors treballs. Ell, però somia amb viatjar a 

l’espai, i té l’oportunitat quan suplanta un esportista que es va quedar 

paralític. D’aquesta manera, Vincent entra a treballarà en la Corporació 

Gattaca, una indústria aeroespacial que el selecciona per a realitzar una 

missió a Tità. Però quan el director del projecte és assassinat les coses es compliquen. 

·Matrix (1999, EE.UU., Andy i Larry Wachowski): Neo és el pseudònim 

que fa servir el jove oficinista Thomas Anderson per a dur a terme les 

seves accions com a pirata informàtic. Un dia, entra en contacte amb un 

curiós grup de persones, liderades per l’enigmàtic Morfeo. Aquest li 

revela que es troba vivint en una il·lusió virtual implantada en el món per 

Matrix. Les  dues seqüeles van ser estrenades els anys 2003 (Matrix 

Revolutions i Matrix Reloaded). 

·Minority Report (2002, EE.UU., Steven Spielberg): 

Washington DC, any 2054. La policia fa servir tecnologia 

psíquica per a arrestar als assassins abans  que cometin un crim. El futur es 

pot predir i els culpables són detinguts per una unitat d’elit. Les proves es 

basen en els “Precogs”, tres éssers psíquics, les visions dels crims dels 

quals no han fallat mai. 

 

Imatge 20. Cartell de Parc 

Juràssic 

Imatge 21. Cartell de 

Gattaca 

Imatge 22. Cartell de 

Matrix 

Imatge 23. Cartell de 

Minority Report 
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·Jo, robot (2004, EE.UU., Alex Proyas): Chicago, any 2035. 

Vivim en harmonia amb robots intel·ligents. Cuinen per a 

nosaltres, piloten els nostres avions, cuiden els nostres fills i 

confiem plenament en ells, ja que funcionen segons les Tres Lleis 

de la Robòtica que ens protegeixen de qualsevol problema. 

Inesperadament, un robot es veu implicat en l’assassinat d’un 

brillant científic i el detectiu Del Spooner s’encarrega de la 

investigació. 

·Avatar (2009, EE.UU. James Cameron): Any 2154. Jake Sully, un 

ex-marine en cadira de rodes, ha sigut destinat a Pandora, on hi ha 

empreses treballant un estrany mineral que podria resoldre la crisi 

energètica de la Terra. Per a poder treballar-hi, s’ha creat el 

programa Avatar, mitjançant el qual els humans treballen amb un 

cos idèntic al dels alienígenes del planeta. La missió de Jake 

consisteix a infiltrar-se entre els Na’vi, els éssers nadius del 

planeta. Però quan un d’ells salva la vida de Jake, tot canvia. 

 

·Interestellar (2014, EE.UU. Christopher Nolan): En veure que la 

Terra es troba al seu final, un grup d’exploradors dirigits pel pilot 

Cooper i la científica Amelia tenen la missió que pot ser la més 

important de la història de la humanitat. Viatgen més enllà de la 

nostra galàxia per a descobrir-ne un altra que pugui garantir el futur 

de la raça humana. 

 

 

 

  

Imatge 24. Cartell de Jo, 

Robot 

Imatge 25. Cartell d’ 

Avatar 

Imatge 26. Cartell d’ 

Interestellar 
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4. PERFIL BIOGRÀFIC DE GEORGE LUCAS 

George Walton Lucas va néixer a Modesto, California el 14 de maig de 1944. Va 

estudiar arts cinematogràfiques a la Univeritat del Sud de Califòrnia. Gràcies al seu 

talent, Warner Bros li va concedir una beca i li va permetre treballar al seu departament 

d’animació, tot i que només va ser-hi un dia, es va fer amic de Ford Coppola i junts van 

crear una companyia anomenada American Zoetrope. La seva primera pel·lícula va ser 

THX 1138, estrenada l’any 1971. Després d’allò, Lucas i Coppola es van separar, per a 

fundar Lucasfilm i produir El Padrino respectivament. 

L’any 1973 Lucas va estrenar la pel·lícula American Graffiti, una pel·lícula basada en 

cotxes i els joves dels anys seixanta. Va obtenir un Globus d’Or i cinc nominacions als 

Óscar. 

Després, durant els anys 1973 i 1974, Lucas es va centrar a escriure el guió de la seva 

última creació: Star Wars. Al 1975, va fundar Industrial Light & Magic (ILM) per a 

produir els efectes especials d’ Star Wars. L’última cosa que li faltava era un estudi que 

publiqués la seva pel·lícula. Finalment, va tenir una reunió amb 20th Century Fox, que 

produiria la pel·lícula si Lucas renunciava al seu salari com a director, però a canvi 

rebria el 40% dels guanys de les taquilles i seria el propietari exclusiu dels drets de 

merchandising, ja que la productora creia que la pel·lícula no tindria cap èxit. 

A continuació va dedicar-se a la seqüela, Star Wars V. Aquesta vegada, però, el director 

va ser Irvin Keshner, la qual cosa li va permetre preparar el guió d’una nova pel·lícula: 

Indiana Jones i el temple de l’arca perduda, dirigida per Steven Spielberg. La 

productora Paramount va accedir a finançar la pel·lícula i Lucas va obtenir els drets de 

més del 40% de la pel·lícula i gairebé la meitat dels beneficis després d’un cert temps en 

taquilla. Després d’aquesta, va ser el productor de la resta de la saga. 

Amb el guió d’ Star Wars ja preparat per a tota la trilogia, Lucas es va concentrar en 

reunir tots els recursos de la companyia Lucasfilm en un lloc que va anomenar el 

«Ranxo Skywalker», i en la creació del sistema THX, per a millorar la qualitat de la 

reproducció de pel·lícules al cinema. Tot això sense oblidar-nos que la seva companyia 

ILM es va encarregar dels efectes visuals i sonors de les pel·lícules de Jurassic Park. 
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Després, es va dedicar a la segona trilogia d’ Star Wars, tota dirigida i produïda per ell 

(Lucasfilm). L’amenaça fantasma es va estrenar al 1999, L’atac dels clons al 2002 i La 

venjança dels Sith al 2005. 

Per a acabar, va vendre Lucasfilm a Disney per 4050 milions de dòlars. També va dir 

que hi hauria una última trilogia d’ Star Wars i que ell participaria en la gravació (com a 

consultor creatiu). 

George Lucas, però, també és odiat per un gran número de fans de la saga. El motiu es 

pot veure en el documental I am your father. Aquest és un documental produït per IB3 

Televisió en el qual Marcos Cabotá, un gran fan d’Star Wars, vol fer justícia amb David 

Prowse i donar-li el mèrit que es mereix, com a actor que va representar a Darth Vader  

durant tota la trilogia original. I no només això, sinó que també aconsegueix netejar el 

seu nom i aportar dades molt interessants tant de David Prowse com de la relació que té 

amb Lucasfilm. 

El “drama” poc conegut de Prowse és que va ser menystingut per Lucas ja que tot i 

encarnar fìsicament el malvat Darth Vader, ni la seva veu ni la seva cara no van 

aparèixer mai a cap de les pel·lícules de la saga original. En el moment que Luke treu la 

màscara a Darth Vader, a El retorn del Jedi, Lucas va decidir treure de la disfressa a 

Prowse i que es veiés la cara d’un altre actor, Sebastian Shaw. Aquest menyspreu a la 

seva feina com a actor el va marcar i ferir per sempre. 

Lucasfilm es troba molt en contra de David Prowse, fins al punt que és l’únic actor que 

mai és convidat a les convencions oficials d’Star Wars, perquè es creu que Prowse va 

descobrir el secret de la mort de Darth Vader a El retorn del Jedi, abans de la seva 

estrena. Gràcies a aquest documental, aquesta mentida és esborrada. 

També se’ns descobreix com, en una entrevista a David Prowse, abans fins i tot de 

començar a escriure el guió de L’Imperi contraataca, David va dir que seria una bona 

idea que Darth Vader fos el pare de Luke Skywalker. 

L’any 2000 David Prowse va rebre la medalla de l’ordre de l’Imperi Britànic, però no 

va ser pas per la seva actuació a Star Wars, sinó perquè també va actuar com a 

superheroi per a una campanya de la televisió britànica per a conscienciar als nens de 

com creuar el carrer. 
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5. STAR WARS: EL LLEGAT 

Star Wars no només s’ha convertit en una saga de culte per als fans de la ciència-ficció, 

sinó que també ha esdevingut una espècie de mite modern: una història que no tothom 

coneix al peu de la lletra, però que qualsevol és capaç de reconèixer-la pel títol o bé és 

capaç de dir una o dues de les frases més famoses d’aquesta, fins al punt d’aparèixer en 

diversos anuncis de televisió de marques conegudes com Volkswagen. 

A més a més, avui en dia, la influència de la saga arriba al punt que Star Wars, per als 

més fans, té un dia propi: el 4 de Maig (això és degut al fet que la frase «Que la força 

t’acompanyi», en anglès May the force be with you, sona similar a May the fourth, 

traduït literalment com: “Maig el quart”). Aquell dia es poden veure a les ciutats grans 

desfilades de persones disfressades com a personatges d’aquest univers. 

Star Wars no només ha tingut una gran influència en el món de les persones, sinó que 

també ha aconseguit crear «detalls» que també es troben en altres pel·lícules, com per 

exemple: 

-Un futur imperfecte i negatiu, exemple repetit a Mad Max, Alien, Blade Runner, 

Terminator o Wall-E. 

-El personatge femení capaç de defensar-se ella sola (la princesa Leia): Ellen Ripley a 

Alien, Sarah Connor a Terminator o Trinity a The Matrix. 

Tot i que no ho creiem, també ha sigut capaç d’aportar diverses idees als científics que 

en aquella època eren impensables i avui en dia són coses ben normals, com per 

exemple: 

-Les pròtesis amb mobilitat (La mà robòtica de Luke Skywalker). 

-Robots humanoides amb veu i mobilitat (C3PO). 

-Els hologrames (visibles a tota la saga). 

-L’existència d’estacions espacials (Estrella de la Mort).  
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El taquillatge de la saga mostra la gran atenció que ha causat al món: 

(Font: Vikipèdia) 

Però no només les pel·lícules han recaptat diners. La saga també té un gran 

marxandatge en camps molt diversos, per exemple, amb l’estrena d’ Star Wars IV: Una 

nova esperança van sorgir un gran número de ninots per a jugar, disfresses dels 

personatges, espases làser... I això també va tenir un gran efecte en la societat, essent un 

factor promotor a l’hora de fer anuncis o esdeveniments públics. En són clars exemples 

l’ús de la fama de la saga per a fer publicitat de llibreries o la interpretació de les bandes 

sonores per part d’orquestres amateurs. 

 

  

 

Pel·lícula 

 

Estrena 

Recaptació (en USD) Rànking de recaptacions 

Estats Units Resta del món Total Estats Units Tot el 

món 

Star Wars IV: Una 

nova esperança 

25 de maig de 1977 460 998 007 314 400 000 775 398 007 8 63 

Star Wars V: 

L’imperi 

contraataca 

21 de maig de 1980 290 475 067 247 900 000 538 375 067 72 141 

Star Wars VI: El 

retorn del jedi 

25 de maig de 1983 309 306 177 165 800 000 475 106 177 56 171 

Total de la trilogia 

original 

 1 060 779 251 728 100 000 1 788 879 251   

Star Wars I: 

L’amenaça 

fantasma 

19 de maig de 1999 474 544 677 552 500 000 1 027 044 677 7 22 

Star Wars II: L’atac 

dels clons 

16 de maig de 2002 310 676 740 338 721 588 649 398 328 54 98 

Star Wars III: La 

venjança dels sith 

19 de maig de 2005 380 270 577 468 728 238 848 998 815 27 50 

Total de la trilogia 

de preqüeles 

 1 122 035 618 1 300 679 083 2 422 714 701   

Total d’ambdues 

trilogies 

 2 182 814 869 2 028 779 083 4 211 593 952   

Star Wars VII: El 

despertar de la 

força 

18 de desembre de 

2015 

936 662 225 1 131 516 000 2 068 178 225 1 3 
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6. FITXES TÈCNIQUES DE LES PEL·LÍCULES 

6.1. STAR WARS IV: UNA NOVA ESPERANÇA 

Any: 1977 

Duració: 121 minuts 

País: Estats Units 

Director: George Lucas 

Guió: George Lucas 

Música: John Williams 

Fotografia: Gilbert Taylor 

Repartiment: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fischer, Alec Guinness, David 

Prowse, Peter Mayhew, Anthony Daniels, Kenny Baker. 

Producció: 20
th

 Century Fox/Lucasfilm 

Gènere: Ciència-ficció i acció/aventura 

Premis: -7 Oscars: Direcció artística / Banda sonora /So /Muntatge / Vestuari / Efectes 

visuals /Efectes especials 

-1 Globus d’or: Millor banda sonora original 

-2 Premis BAFTA: Millor banda sonora/Música 

Sinopsi: 

Fa molt de temps, en una galàxia molt molt llunyana, la princesa Leia fuig de l’Imperi i 

el seu líder Darth Vader amb els plànols de la seva nova arma mortal: l’Estrella de la 

Mort. Per tal que la Rebel·lió aconsegueixi els plànols, envia dos robots, R2D2 i C3PO 

al planeta Tatooine perquè contactin amb un amic seu, Obi Wan Kenobi. La sort portarà 

Luke Skywalker a fer-se amb els robots i continuar la missió, portant a un granger a 

l’aventura més gran que mai viurà, acompanyat dels robots, Obi Wan i un parell de 

mercenaris: Han Solo i Chewbacca.  

Imatge 22. Cartell d’ Star Wars IV: 

Una nova esperança 
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6.2. STAR WARS V: L’IMPERI CONTRAATACA 

Any: 1980 

Duració: 124 minuts 

País: Estats Units 

Director: Irvin Kershner 

Guió: Leigh Brackett, Lawrence Kasdan 

Música: John Williams 

Fotografia: Peter Suschitzky 

Repartiment: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fischer, Billy Dee Williams, David 

Prowse, Peter Mayhew, Anthony Daniels, Frank Oz, Kenny Baker. 

Producció: 20
th

 Century Fox 

Gènere: Ciència-ficció i acció/aventura 

Premis: -2 Oscars: Millor so / Efectes visuals 

-1 Premi BAFTA: Millor música 

Sinopsi: 

Després de la destrucció de l’Estrella de la Mort, els rebels tenen una nova base al 

planeta gelat de Hoth. Però l’Imperi encara no ha mort, i vol venjar-se. Després d’enviar 

sondes per tota la galàxia, l’Imperi troba i destrueix els rebels i obliga Han Solo, 

Chewbacca, C3PO i la princesa Leia a refugiar-se al planeta Bespin, on Han té un amic. 

Per la seva banda Luke, aprenent de Jedi, va amb R2D2 a Dagobah a entrenar-se amb el 

mestre Yoda. Però haurà d’aturar el seu entrenament quan descobreix que els seus amics 

han caigut en una trampa de l’Imperi a Bespin, i s’ha d’enfrontar al pitjor enemic 

possible: Darth Vader. 

  

Imatge 23. Cartell de Star Wars V: 

L’imperi contraataca 
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6.3. STAR WARS VI: EL RETORN DEL JEDI 

Any: 1983 

Duració: 133 minuts 

País: Estats Units 

Director: Richard Marquand 

Guió: Lawrence Kasdan, George Lucas 

Música: John Williams 

Fotografia: Alan Hume 

Repartiment: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fischer, David Prowse, Peter 

Mayhew, Anthony Daniels, Ian McDiarmid, Billy Dee Williams, Frank Oz, Kenny 

Baker. 

Producció: 20
th 

Century Fox 

Gènere: Ciència-ficció i acció/aventura 

Premis: Cap 

Sinopsi: 

Ja han passat uns quants anys més. Ens trobem amb els protagonistes amb la missió de 

rescatar  Han Solo del palau de Jabba el Hutt per a completar la seva missió: destruir 

l’Estrella de la Mort 2, una arma que supera en mida i poder de destrucció a l’Estrella de 

la Mort original. Aquesta vegada, però, a l’Estrella de la Mort 2 no només hi ha en 

Darth Vader, sinó que també hi ha el cap de l’Imperi mateix: l’Emperador. 

  

Imatge 24. Cartell d’ Star Wars VI: 

El retorn del jedi 
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6.4. STAR WARS I: L’AMENAÇA FANTASMA 

Any: 1999 

Duració: 130 minuts 

País: Estats Units 

Director: George Lucas 

Guió: George Lucas 

Música: John Williams 

Fotografia: David Tattersall 

Repartiment: Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, Samuel L. 

Jackson, Anthony Daniels, Frank Oz, Kenny Baker, Ian McDiarmid. 

Producció: Lucasfilm (Distribuïda per 20
th

 Century Fox) 

Gènere: Ciència-ficció i acció/aventura 

Premis: Cap 

Sinopsi: 

És una època de pau i prosperitat a la galàxia, on la República i els jedis són els 

encarregats de controlar que es mantingui l’ordre a la galàxia. Tot això canvia quan la 

federació de comerç decideix envair el planeta Naboo. En aquest punt, sorgirà de nou la 

major amenaça que ha existit mai i que es creia eradicada: els Sith. 

  

Imatge 25. Cartell d’ Star Wars I: 

L’amenaça fantasma 
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6.5. STAR WARS II: L’ATAC DELS CLONS 

Any: 2002 

Duració: 136 minuts 

País: Estats Units 

Director: George Lucas 

Guió: George Lucas, Jonathan hales 

Música: John Williams 

Fotografia: David Tattersall 

Repartiment: Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie Portman, Ian McDiarmid, 

Samuel L. Jackson, Christopher Lee, Anthony Daniels, Frank Oz, Kenny Baker. 

Producció: 20th Century Fox/Lucasfilm 

Gènere: Ciència-ficció i acció/aventura 

Premis: Cap 

Sinopsi: 

Després de la batalla de Naboo, Obi-Wan és el mestre d’Anakin i aquest el seu 

Padawan, respectivament. Ara, el problema són els continus intents d’assassinat de la 

reina Amidala. Tot això es complicarà amb el descobriment d’una força de la República 

de la qual ningú no en sabia res. 

  

Imatge 26. Cartell de Star Wars II: 

L’atac dels clons 
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6.6. STAR WARS III: LA VENJANÇA DELS SITH 

Any: 2005 

Duració: 135 minuts 

País: Estats Units 

Director: George Lucas 

Guió: George Lucas 

Música: John Williams 

Fotografia: David Tattersall 

Repartiment: Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie Portman, Ian McDiarmid, 

Samuel L. Jackson, Anthony Daniels, Frank Oz, Kenny Baker, Mathew Wood (veu). 

Producció: 20th Century Fox 

Gènere: Ciència-ficció i acció/aventura 

Premis: Cap 

Sinopsi: 

La federació de comerç es troba desesperada, fins al punt que envaeix la capital de la 

República, Coruscant, i segresta el Canceller Palpatine. Per sort, Anakin i Obi-Wan es 

troben ja de camí en una missió de rescat. Però quan es descobreixi qui és realment 

l’últim Sith que queda viu, la situació canviarà completament i els perseguidors es 

convertiran en els perseguits. 

  

Imatge 27. Cartell d’ Star Wars III: 

La venjança dels sith 
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6.7. STAR WARS VII: EL DESPERTAR DE LA FORÇA 

Any: 2015 

Duració: 135 minuts 

País: Estats Units 

Director: J.J. Abrams 

Guió: J.J. Abrams, Lawrence Kasdan, Michael Arndt 

Música: John Williams 

Fotografia: Daniel Mindel 

Repartiment: Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Domhnall 

Gleeson, Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fischer, Peter Mayhew, Anthony Daniels. 

Producció: Lucasfilm/Bad Robot/Walt Disney 

Gènere: Ciència-ficció  

Premis: Cap 

Sinopsi: 

Després de la destrucció de l’Estrella de la Mort 2, sembla que la nova República creix i 

prospera sense cap amenaça. Però és una falsa idea perquè, quan un pilot de la 

Resistència, Poe Dameron, trobi la peça que falta al mapa d’on es troba Luke 

Skywalker, desaparegut des de fa molts i molts anys, descobrirà que de les cendres de 

l’Imperi n’ha sorgit un rival encara més poderós, la Primera Ordre, amb un arma cent 

vegades més gran i poderosa que l’Estrella de la Mort, la Starkiller, i un nou líder 

poderós en la Força, Kylo Ren. Per a lluitar amb la Primera Ordre, la Resistència tornarà 

a comptar amb els seus antics herois i alguns de nous, com Rey, una noia abandonada 

en un planeta desert, Finn, un soldat desertor de la Primera Ordre i BB-8, el droide 

astromecànic de Poe. 

  

Imatge 28. Cartell d’ Star Wars VII: 

El despertar de la força 
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6.8. ROGUE ONE: UNA HISTÒRIA D’STAR WARS 

Any: 2016 

País: Estats Units 

Director: Gareth Edwards 

Guió: Chris Weitz 

Música: Alexandre Desplat 

Fotografia: Greig Fraser 

Repartiment: Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie 

Yen, Jiang Wen, Forest Whitaker, Alan Tudyk, Riz Ahmed, Jonathan Aris. 

Producció: The Walt Disney Company/Lucasfilm 

Gènere: Ciència-ficció i acció/aventura 

Sinopsi: 

L’Imperi Galàctic ha acabat de construir l’arma més poderosa de totes, l’Estrella de la 

mort, però un grup de rebels decideix realitzar una missió suïcida: robar els plànols de 

l’Estrella de la Mort abans que es posi en funcionament. 

  

Imatge 29. Cartell de Rogue One: 

Una història d’Star Wars 
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7. STAR WARS: RESUM DE LA SAGA 

Fa molt de temps, en una galàxia molt molt llunyana se’ns explica la història d’una 

lluita; de la lluita de la part lluminosa de la Força, representada pels Jedis i la seva 

nèmesi
6
, el costat fosc de la Força, que replega als Sith, persones que s’han apartat del 

costat lluminós de la força pel mateix motiu, per por. Tal i com diu Yoda: «La por 

condueix a la ira, la ira a l’odi i l’odi als Sith». Aquesta lluita existeix des de sempre i 

els Jedi i els Sith han lluitat sempre en bàndols oposats.  

7.1. RESUM DE LA TRILOGIA ORIGINAL 

Ens trobem als inicis de l’Imperi, una força superior, temuda a tot l’univers pel seu gran 

número, tant de soldats com d’armament. Però això no sembla suficient a l’Imperi, i ara 

es troben preparant una estació espacial capaç de desintegrar planetes: L’Estrella de la 

Mort. Per l’altra banda, s’està formant un petit grup de persones en contra de l’Imperi 

que pretén acabar amb aquest: la Rebel·lió. Aquests, conscients dels plans de l’Imperi, 

envien un petit número de persones, ja que no es poden considerar soldats, per a intentar 

robar els plànols d’aquesta estació espacial per a trobar-li un punt feble i poder destruir-

la. Aquest grup es troba liderat per Jyn Erso, una presonera de l’Imperi alliberada pels 

rebels, que resulta que el seu pare és el creador de l’Estrella de la Mort.
7
 

Darth Vader i l’Imperi controlen tota la galàxia, però existeix un petit grup, la Rebel·lió, 

comandada per la Princesa Leia, que intenta acabar amb l’esclavitud de l’Imperi. Durant 

la lluita entre aquests dos, per casualitats de la vida, s’involucra Luke Skywalker, un 

granger d’un planeta que no importa a ningú. Aquest, juntament amb el vell Jedi Obi 

Wan, R2D2, C3PO i els mercenaris 

Han Solo i Chewbacca van a rescatar a 

la Princesa Leia, que es troba retinguda 

a la nova arma de l’Imperi, l’Estrella de 

la Mort, una nau espacial de la mida 

d’una lluna que pot destruir planetes. 

Aconsegueixen rescatar-la i fugir, però 

Obi Wan mor a mans de Darth Vader. Per tal d’acabar amb l’Imperi, Luke s’uneix a la 

                                                 
6
 Els Sith i els Jedis són els dos costats d’una moneda. Tan similars i a la vegada tan diferents. 

7
 Aquest fragment correspon a la nova pel·lícula: Rogue One: A Star Wars Story, que fa referència al que 

succeeix entre Star Wars III i Star Wars IV. 

Imatge 30. C3PO i R2D2 



                                 Què amaga Star Wars? 

30 
 

tropa de naus rebels que pretén anar a acabar amb l’Estrella de la Mort atacant al seu 

punt feble: una petita escletxa de no més de dos metres de diàmetre que es troba al final 

d’una trinxera. Quan les naus arriben i comença la batalla, l’Estrella de la Mort es 

dirigeix a la base rebel a destruir-la. Per impossible que sembli, unes quantes naus són 

capaces de travessar la trinxera i arribar al punt, però cap es capaç d’encertar al lloc. 

Quan tot sembla perdut i només queda Luke lluitant, Darth Vader es troba a la seva nau 

a punt de matar-lo, però arriben Han Solo i Chewbacca al Falcó Milenari per a 

desestabilitzar-lo i permetre  Luke fer el seu intent. Encerta i acaba essent ell qui 

destrueix l’Estrella de la Mort. 

 

Tres anys després els rebels es troben al planeta gelat de Hoth, però l’Imperi encara no 

està acabat i busca venjança. I 

l’aconsegueix quan troba als rebels i els 

destrueix en una batalla a Hoth sense 

igual. Els rebels es veuen obligats a fugir, 

i Han, Chewbacca, Leia i C3PO van al 

planeta Bespin, on Han té un amic que 

controla la colònia. Per l’altra banda, Luke va al planeta Dagobah perquè l’últim Jedi 

que queda viu, el mestre Yoda, completi el seu entrenament com a Jedi. Quan es troben 

a Bespin, Han i els altres són traïts per Lando (l’amic d’en Han) que ha hagut d’avisar 

l’Imperi perquè si no, destruirien la colònia. Han és congelat en carbonita i portat al 

palau d’un cap de la màfia, Jabba el Hutt a Tatooine. Luke, que sap el que ha passat, 

Imatge 31. Escena final d’Star Wars IV: Una nova esperança 

Imatge 32. La lluita final entre Luke i Darth Vader 
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decideix anar a Bespin a salvar als seus amics, tot i que no ha completat el seu 

entrenament. Allí s’enfronta a la prova més dura que ha tingut mai: lluitar contra Darth 

Vader. Al final de la batalla, al final d’un pont a milers de metres d’alçada, Darth Vader 

amputa la mà dreta de Luke, i, abans de matar-lo, li ofereix unir-se a l’Imperi. Luke s’hi 

nega, argumentant que Obi Wan li va dir que Darth Vader havia matat el seu pare. 

Llavors Darth Vader confessa Luke que ell és el seu pare. Luke, desesperat, però decidit 

de no unir-se a l’Imperi, es llença al buit. Per sort, arriben Lando, Chewbacca, Leia, 

C3PO i R2D2 en el Falcó i el salven abans de caure. 

Un any després, en Luke i companyia aconsegueixen rescatar en Han. Després d’això 

Luke decideix fer una visita al mestre Yoda, però aquest li diu que ja és pràcticament un 

Jedi, que només li falta acabar amb el seu pare per a ser-ho i que, en cas que fallés, hi ha 

un altre Skywalker. Obi-Wan li aclareix aquest misteri a Luke dient-li que la seva 

germana és Leia. Però les coses ara s’han posat pitjor: resulta que l’Imperi ha iniciat la 

creació d’una nova Estrella de la Mort més gran i més destructora. Per a evitar-ho, els 

rebels decideixen destruir el generador de l’escut de l’Estrella de la Mort infiltrant-se al 

generador amb una nau robada a l’Imperi. Luke decideix unir-se a ells i, quan li 

confessa a Leia que són germans, decideix entregar-se a l’Imperi per a poder convèncer 

el seu pare que abandoni els Sith. Ara ens trobem amb dues situacions: amb el 

generador destruït, les naus rebels intentant destruir l’Estrella de la Mort, amb Lando 

Calrissian liderant-los i per l’altra tenim a Luke a la sala de l’Emperador, amb aquest i 

el seu pare. Finalment, Lando aconsegueix destruir el generador de la nova Estrella de la 

Mort, i per la seva part, Luke s’acaba enfrontant al seu pare i el venç, però refusa de 

matar l’Emperador, així que aquest ataca  Luke. Per a evitar que mori, Darth Vader es 

sacrifica i aconsegueix matar l’Emperador; però també mor ell. 

 

7.2. RESUM DE LA NOVA TRILOGIA 

És una època de pau i prosperitat. La República es troba en la seva edat daurada, amb 

els Jedi del seu bàndol, i sense cap perill imminent. Tot això canvia amb la invasió per 

part de la Federació de Comerç de Naboo, desemmascarant que els Sith, enemics 

naturals dels Jedi, no es troben extints com es creia. Aquest fet és el desencadenant d’un 

període de guerres anomenat «Guerres Clon», atès que els soldats de la República són 

clons d’un gran caça-recompenses; l’exèrcit de la Federació són robots de combat. Poc 
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abans de l’inici d’aquesta guerra neix l’Escollit, un 

ésser molt poderós en la Força que està destinat a 

acabar amb els Sith. Aquest és Anakin Skywalker. 

Anakin és entrenat per Obi-Wan Kenobi i lluiten per 

acabar amb els Sith. 

El temps passa i Anakin s’enamora de la reina de 

Naboo, Padme Amidala i, tot i que ho prohibeix el 

codi dels Jedi, es casa amb ella i més tard, la deixa 

embarassada. Mentrestant, la guerra continua fins al 

punt que només queda un Sith. 

La guerra es troba en un punt que la República pràcticament ha guanyat, de manera que 

la Federació decideix atacar la capital de la República, Coruscant, i raptar el seu líder, el 

Canceller Palpatine. Per sort, Anakin i Obi-Wan el rescaten, i sembla que maten  l’últim 

Sith, el Comte Dooku. Anakin, ja a Coruscant, parla amb el Canceller i descobreix que 

Palpatine és l’últim Sith que queda, de manera que el Consell Jedi envia  quatre Jedis a 

matar al Canceller. Anakin hi va, i descobreix que només queden un Jedi i Palpatine a 

punt de morir. Anakin, per por a perdre  la seva esposa, decideix matar el Jedi i unir-se 

als Sith. Des de llavors, Palpatine anomena  Anakin com a Darth Vader i transforma la 

República en l’Imperi Galàctic i ordena executar l’Ordre 66, que consisteix en 

l’eradicació de tots els Jedis de l’univers. Per una part el mestre Yoda aconsegueix 

escapar, i per l’altra, Obi-Wan avisa  Padme i junts van a parlar amb Vader, que es troba 

cegat per la ira. La situació acaba amb Padme morint pel part dels bessons, Luke i Leia i 

amb Obi-Wan deixant  Vader 

cremat, sense cames ni un braç a 

punt de morir i emportant-se  

Luke amb els seus oncles i a Leia 

a Alderaan. L’Emperador, però 

troba  Vader abans que mori, i 

aconsegueix que sobrevisqui 

unint-lo de per vida amb un 

suport de vida mòbil. 

Imatge 33. Anakin i Obi Wan 

Imatge 34. Anakin enfrontant-se a Obi Wan 
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7.3. RESUM DE L’ÚLTIMA TRILOGIA 

La nova Trilogia ens planteja el començament d’una nova batalla. Una batalla en la qual 

ens trobem en un bàndol la Resistència, un grup de soldats de la nova República que, tot 

i que l’Imperi ha sigut destruït, encara s’enfronten als mals de la galàxia. I el més gran 

de tots és la Primera Ordre, una força militar impressionant sorgida de les cendres de 

l’antic Imperi. Per una banda la Primera Ordre es troba controlada pel líder suprem 

Snoke, el qual controla al General Hux i a Kylo Ren, fill de Han i Leia. Mentre que  

Hux és el cervell, Kylo Ren és la força i la imatge de la Primera Ordre. Kylo Ren és un 

cavaller de Ren, una força fosca de persones sensibles a la Força, com és el cas d’en 

Ben (el nom real d’en Kylo). Al final de l’escala de comandància es troba la Capitana 

Phasma, líder de les tropes terrestres de soldats. Per l’altra, la General Leia és qui 

controla la Resistència, i compta amb l’ajut d’antics herois de la Rebel·lió, com és el cas 

de l’Almirall Ackbar, en Chewbacca, R2-D2 o C3PO. També, però, compta amb l’ajut 

de nous soldats forts i ben preparats per a lluitar, com és el cas de Rey, una òrfena d’un 

planeta abandonat que és sensible a la Força; Poe Dameron, un gran pilot; i Finn, o FN-

2187, un soldat de la Primera Ordre que a la seva primera batalla decideix abandonar 

l’Ordre per la seva crueltat. Finalment també trobem  Luke, però aquest ha decidit 

abandonar-ho tot i anar a buscar el primer temple Jedi per a aïllar-se, atès que, després 

de la destrucció de l’Imperi, va decidir començar de nou l’Ordre Jedi, però amb la 

traïció de Kylo Ren, tots els seus deixebles van morir, cosa que va afectar-lo molt.  

7.4. ORDENACIÓ CRONOLÒGICA DE LES PEL·LÍCULES 

Segons l’ordre de filmació Segons l’ordre cronològic de la història 

-Star Wars IV: una nova esperança (1977) -Star Wars I: l’amenaça fantasma (1999) 

-Star Wars V: l’imperi contraataca (1980) -Star Wars II: l’atac dels clons (2002) 

-Star Wars VI: el retorn del jedi (1983) -Star Wars III: la venjança dels sith (2005) 

-Star Wars I: l’amenaça fantasma (1999) -Rogue One: una història d’Star Wars (2016) 

-Star Wars II: l’atac dels clons (2002) -Star Wars IV: una nova esperança (1977) 

-Star Wars III: la venjança dels sith (2005) -Star Wars V: l’imperi contraataca (1980) 

-Star Wars VII: el despertar de la força (2015) -Star Wars VI: el retorn del jedi (1983) 

-Rogue One: una història d’Star Wars (2016) -Star Wars VII: el despertar de la força (2015) 
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8. STAR WARS: INTERPRETACIÓ DE LA SAGA  

La famosa saga d’Star Wars amaga darrere seu moltes més coses de les que ens pensem, 

a més de diverses referències que molt poca gent coneix. Algunes d’ aquestes curiositats 

seran descobertes en aquest apartat.  

Per a començar, s’ha de destacar la semblança d’Star Wars amb una espècie de mite 

evolucionat: criatures fantàstiques amb poders inimaginables que han de complir una 

missió o objectiu. Això és perquè Lucas, a l’hora d’escriure el guió d’ Star Wars, es va 

inspirar en un llibre de Joseph Campbell (The Hero with a Thousand Faces) que parlava 

de la mitologia antiga. I, com a evolució d’un mite que és, conta amb alguns elements 

característics, com és el savi ancià: Obi Wan Kenobi i el mestre Yoda a la trilogia 

original, el mestre Yoda a la nova trilogia i probablement Luke Skywalker a l’última 

trilogia; el viatge de l’heroi: com Luke passa de granger a Jedi, com Anakin es 

converteix en Jedi, tot i ser un esclau i per últim com Rey passa de recollir ferralla per a 

poder menjar fins a, si tot va bé, una Jedi. I un últim fet de la mitologia grega que 

apareix a la trilogia original i a l’última trilogia és la lluita entre el pare i el fill: Luke 

contra Darth Vader, Kylo Ren contra Han Solo, amb resultats molt diferents i pel que 

sembla, Jyn Erso i el seu pare a la nova pel·lícula, Rogue One: A Star Wars story. 

Un altre fet que es pot remarcar és la relació que hi ha entre mentor i alumne, molt 

similar a la d’un pare i un fill, o germans. Això es veu tant en el bàndol Jedi com en el 

Sith: un mestre Jedi només pot tenir un aprenent i sempre lluiten junts (Obi Wan i 

Anakin, L’Emperador i Darth Vader, Luke i Obi Wan o el líder suprem Snoke i Kylo 

Ren). 

A les pel·lícules d’Star Wars, tot i estar separades per llargs períodes de temps, sempre 

es planteja la mateixa lluita: el bé contra el mal. Una lluita que molt sovint es presenta  

desigual i que no sempre té el resultat que hauria de tenir. En el cas de la trilogia 

original és una lluita igualada que, després de la traïció del canceller Palpatine és una 

clara victòria del mal. A la nova trilogia és la lluita entre la petita Rebel·lió i el 

totpoderós Imperi, amb aquest últim derrotat pel poder de la Força lluminosa. I a 

l’última trilogia lluiten la Resistència, sense el suport de la república, i la Primera Ordre, 

amb l’ Starkiller, una arma capaç de destruir cinc planetes d’un sol tret. 
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La lluita, a més de ser el bé contra el mal, també és el petit contra el gran: a la trilogia 

original lluita la petita resistència, sense recursos i naus antigues, contra el gegantí 

Imperi, que controla la galàxia. A la nova trilogia s’enfronten la República, amb un gran 

número de Jedis i un gegantí exèrcit clon, contra els Sith, que tenen també un gran 

exèrcit, però inferior al de la República i només té un lord Sith. I a l’última trilogia la 

batalla és entre la Resistència, un exèrcit mínimament poderós, però que sembla ridícul 

en comparació amb les guarnicions de la Primera Ordre i l’Starkiller. I la curiositat és 

que en les tres situacions, el qui guanya és el petit, el que sembla tenir menys poder. En 

la trilogia original és la petita Rebel·lió, en la nova trilogia són els Sith (com he dit, 

tenen un exèrcit més petit i només un Sith, per tant es troben en inferioritat), en l’última 

trilogia, un petit esquadró de naus de la Resistència és capaç de destruir un planeta 

sencer i finalment a Rogue One: A Star Wars Story, la petita milícia rebel sembla que 

serà capaç d’aconseguir els plànols del totpoderós Imperi. David sempre guanya 

Goliath. 

En referència a l’arma més coneguda de la saga, l’espasa làser, cal destacar-ne la seva 

condició de fetitxe, des d’un punt de vista marxista
8
, ja que és l’arma dels Jedi, un gran 

conjunt de persones amb poders inimaginables que protegeixen l’espasa amb la seva 

pròpia vida. En paraules d’Obi Wan a Star Wars IV: Una nova esperança: «Un arma 

noble per a temps més civilitzats». I a continuació d’això, s’ha de fer referència a la 

gran similitud entre les lluites dels Jedi i les lluites de samurais: dues persones, 

cadascun defensant la seva posició, a una lluita a mort, sense cap protecció més que la 

seva espasa, un arma lleugera, ràpida i mortal. 

I com ens podríem oblidar de les dones. Les dones també tenen un paper important a 

Star Wars, però no pel fet que són febles o han de ser rescatades, sinó perquè són fortes, 

capaces de defensar-se elles soles i tenen un gran poder. En són exemples Leia, princesa 

però forta, decidida, tossuda i a més, una Jedi; la senadora Amidala, que, com a mare de 

Leia, són molt similars en caràcter i a més no és gens dolenta amb una pistola blaster, 

Rey, la nova Jedi protagonista d’aquesta última trilogia, i per últim, a Rogue One: A 

Star Wars story, la líder del grup és una noia, Jyn Erso. 

  

                                                 
8
 Marx anomena fetitxe l’adoració per un objecte. 
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9. STAR WARS: PERSONATGES 

Star Wars és una saga coneguda pel seu gran número d’espècies i animals diferents, 

però com totes les pel·lícules, cada pel·lícula té uns protagonistes fàcilment 

identificables amb unes característiques úniques.
9
  

9.1. STAR WARS IV: UNA NOVA ESPERANÇA 

·C3PO: Droide de protocol creat per a servir als humans com a traductor, ja que domina 

més de sis milions de formes de comunicació. És daurat i sempre va acompanyat de R2-

D2. La seva missió és fugir de la Tantine IV, nau que està essent abordada pels 

imperials i escapar a Tatooine per a localitzar a Obi-Wan Kenobi, un antic mestre jedi. 

A qui trobarà, però, és a Luke Skywalker. 

·R2D2: Petit droide astromecànic capaç de comunicar-se mitjançant xiulets i bips 

(només entès per C3PO). En anar sempre acompanyat de C3PO, ambdós tenen la 

mateixa missió, amb la diferència que R2, a més, porta uns plànols gravats a la seva 

memòria. 

·Princesa Leia: Princesa del planeta Alderaan i persona més important de la rebel·lió. 

La seva missió és portar els plànols de la nova arma de l’Imperi, l’Estrella de la Mort, a 

la base rebel de la lluna de Yavin IV. Durant el seu viatge, però, acaba presa per 

l’Imperi i tancada a la presó de l’Estrella de la Mort. 

·Darth Vader: Líder de l’Imperi i persona capaç de controlar la Força. És un ésser 

diabòlic, sense escrúpols i capaç de matar a qualsevol només amb un moviment de la 

seva mà. És la maldat feta persona. 

·Luke Skywalker: Noi jove que viu a Tatooine com a granger d’humitat. Desitja poder 

sortir del planeta, i vol apuntar-se a l’acadèmia imperial, però el seus oncles, 

responsables d’ell després de la mort dels seus pares, li ho neguen. Però tot canviarà 

quan es trobi amb una parella d’androides. És un jove intrèpid, valent i molt bon pilot. 

·Obi Wan Kenobi: Antic cavaller Jedi, ara ja massa vell com per a lluitar, que viu com 

un ermità a Tatooine tant per a fugir de l’Imperi com per a vigilar Luke. És un home 

savi, pacient i capaç de controlar la Força. 

                                                 
9
 Les imatges referents als personatges es troben a l’apartat corresponent dels annexos. 
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·Han Solo: Contrabandista que viu del transport de mercaderies il·legals. Degut a 

alguns problemes que ha tingut, deu una gran quantitat de diners a un mafiós molt 

important de Tatooine: Jabba el Hutt. Tot i això, compta amb la nau més ràpida de la 

galàxia: el Falcó Mil·lenari. És un home arrogant, enginyós, sarcàstic i imprudent. 

·Chewbacca: Fidel amic de Han Solo, amb qui té un deute de per vida, de l’espècie 

dels Wookies. És un ésser de més de dos metres, pelut, amb gran força i robustesa. A 

més, és el copilot del Falcó Mil·lenari. És molt lleial, amistós i protector. 

9.2. STAR WARS V: L’IMPERI CONTRAATACA 

·Luke Skywalker: General de la rebel·lió i líder de les forces de vol. Després de la 

destrucció de l’Estrella de la Mort, ha aconseguit millorar el seu domini de la Força. 

Aquesta vegada s’entrenarà amb un dels jedis més grans de tots, Yoda, per a dur a terme 

la seva missió: acabar amb Darth Vader. 

·Han Solo: Contrabandista ara en més perill que mai, ja que encara carrega un deute 

amb Jabba el Hutt. Quan sembla que marxarà per sempre de la rebel·lió, un atac 

imprevist el portarà al seu últim destí. 

·Chewbacca: Company de vol de Han, que tot i la seva amistat amb en Han, preferiria 

quedar-se a la rebel·lió. 

·General Leia: Ara que el seu planeta natal és destruït, és una general de la rebel·lió. 

Quan l’Imperi ataca, es veu obligada a fugir amb Han Solo, acabant en un lloc on serà 

rebuda per algú no gaire amistós. 

·R2D2: Després de la batalla de Yavin, R2 ara és el droide astromecànic personal de 

Luke. Continua sent igual d’intrèpid i aventurer.  

·C3PO: Droide de protocol que viu al servei de la general Leia. Quan fuig de Hoth amb 

ells, acaba no gaire bé. 

·Darth Vader: Malvat líder de l’Imperi que només té una missió: acabar amb la 

rebel·lió. Aquesta vegada es veurà les cares amb un rival capaç del seu nivell. Tot i 

això, continua sent un enemic temible. 
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·Mestre Yoda: Antic mestre jedi que va haver de refugiar-se a Dagobah, un planeta 

desert de vida intel·ligent, per a fugir de l’Imperi. És un petit homenet verd savi que no 

domina gaire la gramàtica. Tot i tenir nou-cents anys és molt poderós en la Força. 

·Lando Calrissian: Antic contrabandista, amic de Han, que ara és el líder d’una petita 

explotació de gas al planeta Bespin. També és l’antic propietari del Falcó Mil·lenari. 

9.3. STAR WARS VI: EL RETORN DEL JEDI 

·R2D2: Després del rescat de Han Solo, s’uneix a la destrucció del generador d’escut. 

·C3PO: Com a company de R2D2 que és, va amb ell a tots llocs i és molt útil a l’hora 

d’intentar destruir el generador d’escut. 

·General Leia: Leia, enamorada de Han, no permet que aquest vagi sol a destruir el 

generador i l’acompanya. 

·Luke Skywalker: Luke ja es troba acostumat a la seva nova mà robòtica, però encara 

li queda una última feina si vol ser un autèntic Jedi: ha d’acabar amb Darth Vader. 

·Lando Calrissian: Penedit per la seva traïció a Bespin, ara ajuda els protagonistes 

liderant la batalla espacial contra l’Estrella de la Mort 2. 

·Han Solo: Quan és alliberat del palau de Jabba i es troba de nou amb la Rebel·lió, és 

l’encarregat de dirigir la missió contra el generador d’escut. 

·Chewbacca: Com a amic de Han que és, va a rescatar-lo al palau de Jabba, i s’uneix a 

ell en la destrucció del generador d’escut. 

·Darth Vader: Tot i ser un lord Sith, finalment, quan veu al seu fill morir, accepta qui 

va ser i qui realment és, Anakin Skywalker. 

·L’Emperador/Darth Sidious: Esser més poderós de la galàxia i autèntic líder de 

l’Imperi. Per a ell, l’Estrella de la Mort 2 és un símbol de poder tan gran que el porta a 

abandonar la seguretat de la capital de l’Imperi per a comprovar personalment com 

avança la construcció de la major arma mai vista.  
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9.4. STAR WARS I: L’AMENAÇA FANTASMA 

·Qui Gon Jinn: Mestre d’Obi-Wan Kenobi i un dels jedi més poderosos pel que fa al 

domini de la Força. És un home amable, pacient i molt místic. 

·Obi Wan Kenobi: Encara jove, es troba aprenent de Qui Gon. Tot i això, ja té un bon 

domini tant de la Força com en la lluita amb espasa làser. Finalment acaba essent el 

mestre d’Anakin. És decidit, temerari i aventurer. 

·Padme Amidala: Reina de Naboo qui, per a evitar possibles atacs de la Federació, es 

fa passar per una serventa seva. És amable i carinyosa però alhora lluitadora i forta tant 

en esperit com en decisió. 

·Anakin Skywalker: Petit nen de Tatooine que és esclau. Tot i això, és l’ésser més 

poderós en la Força mai vist, considerat l’Escollit que portarà l’equilibri a la Força. Ja 

demostra la seva habilitat en batalla espacial quan sol, aconsegueix destruir una nau de 

comandament de la Federació. És un nen petit, ple de pors i indecís. 

·Mestre Yoda: Mestre jedi més poderós en el domini de la Força. És molt savi, pacient 

i eloqüent. 

·C3PO: Androide de protocol creat per Anakin. En no trobar-se acabat del tot, encara li 

falta la seva carcassa característica. 

·R2D2: Androide astromecànic que es troba a la nau de la reina Amidala per a reparar 

les destrosses que es puguin causar durant una batalla. 

·Canceller Palpatine/Darth Sidious: Líder suprem de la República i alhora l’últim 

enemic que li queda als Jedi. És un home intel·ligent, manipulador i mentider. 

·Jar Jar Binks: Ésser nadiu del planeta Naboo. Tot i ser un personatge bastant 

incompetent i baix quant a coeficient intel·lectual, té molta sort i més d’una vegada és 

l’heroi. 
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9.5. STAR WARS II: L’ATAC DELS CLONS 

·Padme Amidala: Reina del planeta Naboo i participant del Senat molt activa que es 

trobarà en un gran problema quan vagi a rescatar a Obi-Wan. Té una bona amistat amb 

el senador Bail Organa. 

·Anakin Skywalker: Padawan Jedi que és entrenat per Obi-Wan. Com encara és un 

aprenent, és impacient, decidit i no té por. Aprendrà la lliçó de ser pacient, per 

desgràcia, a la força. 

·Obi Wan Kenobi: Savi Mestre Jedi de Anakin, que es veurà atrapat pel caça-

recompenses Jango Fett quan el persegueixi. 

·Jango Fett: Un dels millors caça-recompenses de la galàxia. Resulta ser el donant 

d’ADN per als soldats de l’exèrcit clon de la República. 

·C3PO: Com a nou droide de protocol de la Senadora Amidala que és, l’acompanya a 

tots llocs i es veu embolicat en les mateixes situacions que ella. 

·R2D2: Com a company de C3PO que és, l’acompanya tant a ell com a la Senadora 

Amidala i més d’una vegada els serveix de gran ajut. 

·Mestre Yoda: Quan les coses semblen més difícils per als nostres herois, el mestre 

Yoda apareix i els salva. Tot i ser baix, demostra ser molt hàbil en el domini de l’espasa 

làser. 

·Comte Dooku: Antic aprenent del mestre Yoda que ara és l’aprenent de Darth Sidious. 

És un dels éssers més poderosos de tots en la Força, però no arriba al nivell de Yoda ni 

de Sidious. 

9.6. STAR WARS III: LA VENJANÇA DELS SITH 

·Anakin Skywalker: Ja convertit en un cavaller Jedi, és molt hàbil i molt poderós. Tot i 

això, també té molta por i molta ràbia dins seu, elements que el portaran a 

l’autodestrucció. 

·Obi Wan Kenobi: Tot i que ja no és el mestre d’Anakin, encara té una molt forta 

relació amb ell. Quan descobreix que Anakin s’ha convertit en Darth Vader, amb molt 

de dolor, es veu en la seva obligació d’acabar amb tots els Sith. 
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·Canceller Palpatine/Darth Sidious: Després de descobrir-se com a l’últim Sith, 

proclama la República com a l’Imperi i inicia un nou període de terror sobre la galàxia. 

És l’ésser més poderós que existeix al l’univers. 

·General Grievous: Aprenent del Comte Dooku que no és sensible a la Força, per la 

qual cosa només aprèn les habilitats d’esgrima. És un cyborg amb molta força i 

resistència. 

·Mestre Yoda: En ser molt poderós en la Força, és capaç de predir quines són les 

intencions dels seus soldats després de l’execució de l’Ordre 66 i així evitar la mort. 

Després, torna a Coruscant per a lluitar amb l’Emperador, però perd i es veu obligat a 

fugir a Dagobah per a no morir. 

·Padme Amidala: Com a esposa d’Anakin, pateix molt quan descobreix en qui s’ha 

convertit i intenta raonar amb ell, però això la porta a les portes de la mort. Per sort 

aconsegueix donar a llum abans de morir. 

·C3PO: Al servei de la Senadora Amidala, la serveix en tot allò que necessita i sempre 

intenta tranquil·litzar-la i cuidar d’ella. 

·R2D2: En batalles espacials, R2D2 és el droide acompanyant que porta Anakin a la 

seva nau, i més d’una vegada li salva la vida. Finalment, quan veu en qui s’ha convertit 

realment el seu amo, l’abandona i se’n va amb Obi-Wan i els altres. 

·Senador Bail Organa: Gran amic de Padme Amidala que a més aconsegueix rescatar 

a Yoda quan fuig. Ell és qui adopta Leia i se l’emporta a Alderaan. 

9.7. STAR WARS VII: EL DESPERTAR DE LA FORÇA 

·Poe Dameron: Un dels millors pilots de la Resistència. En el moment que aconsegueix 

allò que tant ansia la Resistència, acaba capturat per la Primera Ordre. Finalment 

aconsegueix fugir i ser un dels herois de la batalla final. És hàbil, intel·ligent i molt 

fidel. 

·BB-8: Androide astromecànic de Poe Dameron. Quan Poe és capturat, és ell qui fuig 

amb el que Poe acaba d’obtenir. Amb l’ajut de nous amics, aconsegueix retrobar-se amb 

Poe. És intrèpid, valent i intel·ligent. 
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·Finn/FN-2187: Després de la seva primera batalla com a soldat de la Primera Ordre, 

quan capturen a Poe, decideix fugir d’allí, per la qual cosa ajuda a Poe a fugir, perquè 

Finn necessita un pilot. No li agrada prendre riscos, però quan és pels seus amics 

s’arrisca a tot. 

·Kylo Ren/Ben Solo: Fill de Han Solo i Leia Skywalker que, després d’haver estat 

entrenat per Luke, cau en la temptació del costat fosc de la Força i es converteix en un 

cavaller de Ren, essent aprenent del líder suprem Snoke. El seu ídol és el seu avi, Darth 

Vader. És violent, cregut i mentider. 

·Rey: Noia que va ser abandonada pels seus pares en un planeta desert. Viu venent la 

ferralla que treu de naus abandonades i encara té la idea que els seus pares tornaran per 

ella. El que ella no sap però més tard descobreix és que és sensible a la Força. És 

amable i decidida. 

·General Hux: General de la Primera Ordre. Comparteix el lideratge de la Primera 

Ordre sota les ordres del líder suprem Snoke juntament amb Kylo Ren. És un home 

intel·ligent, decidit i motivador. Realment sent passió per la Primera Ordre. 

·Han Solo: Han continua sent un contrabandista, però resulta que ha perdut la seva nau, 

el Falcó Milenari, en una aposta. Per sort per ell, el recupera i torna a la Resistència. 

Però la seva felicitat serà efímera. 

·Chewbacca: Com a fidel amic que és de Han encara es troba al seu costat i és el seu 

acompanyant de vol. És el mateix Chewbacca de sempre: fidel, amistós i carinyós i 

alhora un animal fort i amb molta punteria. 

·General Leia: General, però ara de la Resistència, Leia encara és la mateixa dona 

inflexible i decidida que era abans. Durant aquests anys, però, ha après algunes coses de 

la Força. 

·C3PO: Ara com a droide de la Resistència, C3PO continua servint a la General Leia. I 

com a membre de la Resistència, ha patit alguna ferida, per la qual cosa ara el seu braç 

esquerre és vermell i no daurat. 

·R2D2: Després de la desaparició de Luke, es va quedar apagat durant molt de temps. 

Finalment, quan la Resistència recupera la part del mapa perdut, s’encèn i mostra la 

resta de manera que puguin trobar a Luke. 
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9.8. PERSONATGES ANTIGA TRILOGIA: 

Star Wars IV: Una Nova Esperança, Star Wars V: L’Imperi Contraataca, Star Wars 

VI: El Retorn Del Jedi 

·Luke Skywalker: Heroi de la trilogia. Fill d’un Jedi que va passar-se als Sith, viu 

sense saber res del seu passat, com a granger d’humitat i desitjant fugir del seu planeta. 

La sort el portarà a complir el seu somni i convertir-se en l’últim Jedi viu. 

·Darth Vader: Antigament anomenat Anakin, va ser un gran Jedi, però en passar-se als 

Sith es va convertir en el terror de la galàxia, en el líder de l’Imperi i la persona més 

poderosa de la galàxia. 

·Han Solo: Contrabandista que posseeix la nau més ràpida de la galàxia, el Falcó 

Mil·lenari. La sort el fa trobar-se amb Luke i Obi-Wan, embarcant-se en una aventura 

que ni ell mateix es pensava que mai viuria, fins al punt de convertir-se en general de la 

rebel·lió. 

·Princesa Leia: Princesa del planeta Alderaan que, en ser destruït el planeta, passa a ser 

la general Leia. És una dona amb principis, decidida i molt capaç de ser general. Les 

contínues disputes que té amb Han finalment la porten a iniciar una relació amorosa 

amb ell. 

·Chewbacca: Company de vol de Han Solo que té un deute de per vida amb ell. És un 

ésser de l’espècie dels Wookies, animals amb forma humanoide, de més de dos metres i 

molta força. Per molt perillós que sigui, Chewbacca sempre es troba allí per a protegir 

als seus companys. 

·R2D2: Androide astromecànic de la Princesa Leia que finalment acaba essent propietat 

de Luke. No té por a res i sempre està preparat per a qualsevol aventura. Amb tots els 

complements que té, és molt útil i salva a tots més de dues vegades. 

·C3PO: Androide de protocol que es troba al servei de la princesa Leia o bé 

acompanyant a R2D2. És poruc, previngut i domina més de sis milions de formes de 

comunicació. 
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·Mestre Yoda: Un dels últims mestres Jedi que queden en vida. És molt poderós en el 

domini de la Força, i després de la mort d’Obi-Wan, és el mestre de Luke. És molt savi, 

però vell també, i no pot lluitar ja. 

·Obi Wan Kenobi: Jedi que va anar a viure a Tatooine com un ermità per a mantenir-se 

allunyat de l’Imperi. És el primer mestre de Luke i, a més li dóna la seva primera arma: 

l’espasa làser d’Anakin Skywalker. 

·Lando Calrissian: Antic contrabandista amic de Han Solo que ara controla una 

colònia d’extracció de gas al planeta Bespin. Tot i que al principi sembla que es troba 

afiliat amb l’Imperi, finalment s’acaba unint a la rebel·lió i n’és el general durant la 

batalla espacial contra la segona Estrella de la Mort.  
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9.9. PERSONATGES NOVA TRILOGIA 

Star Wars I: L’Amenaça Fantasma, Star Wars II: L’Atac Dels Clons, Star Wars III: 

La Venjança Dels Sith 

·Anakin Skywalker: Petit nen esclau a Tatooine que resulta ser l’Escollit: aquell que 

portarà l’equilibri a la Força. Amb el temps, es converteix en un Jedi, però com té molta 

por, ira i odi, s’acaba convertint en el lord Sith Darth Vader. 

·Obi Wan Kenobi: Mestre Jedi d’Anakin Skywalker. Al principi és entrenat per Qui 

Gon Jinn i esdevé un dels millors jedis de tots. Tot i que entrena perfectament a Anakin, 

aquest acaba traint-lo. Finalment, compleix la seva missió com a jedi que és i intenta 

matar al lord sith Darth Vader. 

·Padme Amidala: Princesa de Naboo que acaba esdevenint la representant del seu 

planeta a Coruscant. Durant tota la saga es veu que és decidida, intrèpida i no té por a 

lluitar. Els seus fills, Luke i Leia són els que continuen la història anys després. 

·Canceller Palpatine/Darth Sidious: A l’inici de la saga és només el representant de 

Naboo, però amb la seva influència, i el ser un lord sith encobert, aconsegueix ascendir 

fins a ser el canceller de tota la República i, en el moment més oportú, proclama el seu 

Imperi, esdevenint l’ésser més poderós de la galàxia.  

·Comte Dooku: Antic aprenent del mestre Yoda que es va passar als sith i ara és educat 

per Darth Sidious. Té un gran domini de la força, però continua essent més dèbil que el 

seu antic mestre. Finalment, compleix la missió que lord Sidious tenia per a ell: alliberar 

completament la ràbia d’Anakin. 

·C3PO: Androide de protocol creat per Anakin Skywalker al seu planeta natal, 

Tatooine, que acompanya als herois durant tota la saga. Al dominar més de sis milions 

de formes de comunicació, acaba esdevenint l’assistent personal de la senadora 

Amidala. Al final de la trilogia li és borrada la memòria. 

·R2D2: Androide astromecànic que acompanya a Anakin en totes les seves aventures. 

És un droide decidit i valent capaç de defensar-se ell sol. Al trobar-se sempre amb els 

protagoninstes, sempre que hi ha un problema, apareix ell per a ajudar. Al final de la 

trilogia li és borrada la memòria. 
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·Mestre Yoda: Mestre jedi considerat el més poderós de tots, tot i mesurar menys d’un 

metre. Té un gran domini de la força i també és un dels millors a l’hora de lluitar amb 

l’espasa. Tot i el seu poder, no és capaç d’acabar amb Darth Sidious i es veu obligat a 

fugir a Dagobah. 
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10.  CONCLUSIÓ 

Haig d’admetre que el treball el vaig començar a fer per simple passió, pensant que seria 

una feina fàcil que no em portaria més d’un mes. Gran, gran error. Mai en ma vida 

m’hagués imaginat que hi hagués tanta informació amagada dins d’aquesta gran saga. 

Tot i que ja sabia que tenia una gran base de fans i que era molt coneguda, hi ha 

aspectes en els quals m’ha agradat molt aprofundir-hi, com en el cas del paper de cada 

personatge en cada pel·lícula i la seva evolució. És una cosa  en què mai ningú hi pensa 

però  val la pena parar-hi una mica d’atenció. Realment descobreixes coses molt 

interessants.  

Jo crec que, solament amb la informació dels personatges, que haig d’admetre es pot fer 

llarga, ja s’aconsegueix una base mínima d’informació d’Star Wars com per a poder 

gaudir les pel·lícules com un fan més de la saga. Per altra banda, però també relacionat 

amb l’anàlisi dels personatges i l’anàlisi detallada de les pel·lícules, si un és capaç de 

combinar-ho per a intentar analitzar-les filosòficament des d’un punt de vista personal i 

subjectiu es pot arribar a saber quins  misteris ens amaguen o, simplement, gaudir millor 

de les diferents referències que hi podem trobar. 

Tot i que ha sigut un treball certament interessant de fer i amb molta informació curiosa 

i entretinguda, també he de dir que hi ha un parell de coses que trobo bastant més dignes 

de destacar que no pas altres: per exemple, em va sorprendre molt  saber que el cinema 

de ciència-ficció és un gènere que ja té més de cent anys d’història, o bé que El mag 

d’Oz es considera de ciència-ficció, tot i que,  si ho pensem bé, i tenim un mínim de 

coneixement bàsic del gènere, no ha de ser tan sorprenent, ja que, segons la definició de 

ciència-ficció, només cal una alteració en l’espai i en el temps per considerar-se’n. 

La part pràctica va ser una decisió difícil, però jo crec que, finalment, he plantejat  la 

més adequada per al tema que vaig triar. En molts treballs de recerca és necessari fer 

treballs de camp. Enquestes, per exemple. M’ho vaig plantejar d’entrada però... quina 

mena d’enquesta es pot fer amb un tema com aquest? ... “Coneixes Star Wars? Què en 

saps de Darth Vader? Saps qui era Yoda?” Vaig considerar que les respostes no 

aportarien gaire i, a més, personalment, em va semblar poc original i avorrit.   
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Per això, em vaig decidir per l’stopmotion: una cosa curiosa i entretinguda per a tothom. 

I, alhora, un modest homenatge a la feina de director de cinema d’una història tan 

magna com la que ens ocupa. 

Els aspectes que he trobat més difícils de realitzar a l’hora de fer aquest treball han 

sigut, sense cap dubte, l’stopmotion i el resum de la saga. Per una banda l’stopmotion ha 

estat complicada perquè, per a una pel·lícula d’aproximadament cinc minuts, calen 

hores de treball, fotos i edició. El resum de la saga ha resultat feixuc perquè, en la meva 

innocència, creia que seria capaç de poder fer aquest apartat de memòria, però he hagut 

de reveure un gran número d’escenes diferents per a poder fer un bon resum de les 

pel·lícules.  

Espero que tot plegat hagi servit, com deia a la introducció, per fer una aproximació 

amena per al gran públic de què és i què representa tot aquest món, per a mi captivador, 

d’Star Wars. M’agradaria pensar que, llegint el meu treball, algú “s’enganxarà” com jo 

vaig fer ja fa anys a aquest univers i voldrà aprofundir-hi més i més.. Si és així, que la 

força l’acompanyi! 
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Parla sobre la relació que han mantingut el cinema i la literatura de ciència-ficció en el 

món de les escoles, instituts... 

http://www.umbella.com/heinlein/cine/educacion/grandestemas_ciencia_ficcion.htm 

Març 2015-Octubre 2016 

Exemples de les pel·lícules de ciència-ficció més famoses de la història. 

https://kinefilia.wordpress.com/2009/02/19/diez-inventos-que-el-cine-de-ciencia-

ficcion-anticipo/ 

Març 2015-Octubre 2016 

Parla sobre invents creats a partir d'invencions vistes a pel·lícules de ciència-ficció i les 

esmenta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Star_Wars 

Maig 2015-Octubre 2016 

He consultat informació sobre la història de la ciència-ficció i la saga d’Star Wars. 

 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4892/nnm1de1.pdf?sequence=1
http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/bloque4/pag8.html
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92040107
http://www.umbella.com/heinlein/cine/educacion/grandestemas_ciencia_ficcion.htm
https://kinefilia.wordpress.com/2009/02/19/diez-inventos-que-el-cine-de-ciencia-ficcion-anticipo/
https://kinefilia.wordpress.com/2009/02/19/diez-inventos-que-el-cine-de-ciencia-ficcion-anticipo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Star_Wars
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http://es.starwars.wikia.com/wiki/Portada 

Octubre 2016 

He mirat la història dels personatges d’ Star Wars. 

http://www.filmaffinity.com/es/main.html 

Octubre 2016 

He mirat la informació de les pel·lícules com data d’estrena, actors o fotografies. 

http://www.bne.es/es/Inicio/index.html 

Octubre 2016 

M’he informat de la història de la ciència-ficció a la literatura. 

http://www.alt64.org/wiki/index.php?title=Portada 

Octubre 2016 

He consultat la història de la ciència-ficció. 

https://www.youtube.com/watch?v=VRg-GrvfDmA 

Octubre 2016 

He buscat documentals de la història d’Star Wars i de la ciència-ficció. 

https://www.taringa.net 

Octubre 2016 

He buscat informació sobre quin efecte ha tingut Star Wars al món actual. 

http://revistafactum.com 

Octubre 2016 

He buscat informació sobre com ha influït Star Wars a la nostra societat. 

 

 

http://es.starwars.wikia.com/wiki/Portada
http://www.filmaffinity.com/es/main.html
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
http://www.alt64.org/wiki/index.php?title=Portada
https://www.youtube.com/watch?v=VRg-GrvfDmA
https://www.taringa.net/
https://www.taringa.net/
http://revistafactum.com/
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13. ANNEXOS 

13.1. PERSONATGES 

A continuació es mostren totes les imatges del personatges de la saga. 

  

Imatge 35. Anakin Skywalker a Star 

Wars I: L’amenaça fantasma 

Imatge 36. Anakin Skywalker a Star 

Wars II: L’atac dels clons 

Imatge 37. Anakin Skywalker convertit en 

Darth Vader 

Imatge 38. Ben Kenobi preparat per a lluitar amb 

Darth Vader 

Imatge 39. BB-8 

Imatge 40. C3PO acabat per Anakin a Star Wars I: 

L’amenaça fantasma 
Imatge 41. C3PO 
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Imatge 42. C3PO desmuntat a Bespin 

 
Imatge 43. Chewbacca 

Imatge 44. Darth Vader 
Imatge 45. Comte Dooku 

Imatge 47. Finn 

Imatge 48. General Hux 
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Imatge 49. Han Solo 

Imatge 50. Han Solo a Star Wars VII: 

El despertar de la força 

Imatge 51. Caça-recompenses Jango Fett 

Imatge 52. Jar Jar Binks 

Imatge 53. Kylo Ren Imatge 54. Lando Calrissian 
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Imatge 55. Leia a Star Wars IV: Una nova esperança Imatge 56. Leia a Hoth 

Imatge 57. Leia a Bespin Imatge 58. Leia a Endor 

Imatge 59. Leia a Star Wars VII: El despertar de la força 
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 Imatge 60. Luke entrenant amb l’espasa làser a Star Wars 

IV: Una nova esperança Imatge 61. Luke a Star Wars V: 

L’imperi contraataca 

Imatge 62. Luke amb Darth Vader a Endor 

Imatge 63. Luke a Star Wars VII: El despertar de la força 

Imatge 64. Obi Wan Kenobi a Star Wars I: 

L’amenaça fantasma 
Imatge 65. Obi Wan Kenobi a Star Wars 

II: L’atac dels clons 
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 Imatge 66. Obi Wan Kenobi a Star Wars III: La venjança dels 

sith 
Imatge 67. Padme Amidala 

Imatge 68. Canceller Palpatine Imatge 69. Darth Sidious 

Imatge 70. Poe Dameron 

Imatge 71. Qui Gon Jinn 
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Imatge 72. R2D2 
Imatge 73. Rey 

Imatge 74. Mestre Yoda 
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13.2. STORYBOARD 

Aquest són els storyboards que he fet servir per a tenir una idea prèvia de com volia que 

fos la meva pel·lícula. Es troben en anglès perquè els vaig treure d’una pàgina web 

anglesa, esmentada prèviament a la webgrafia.  
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