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Per qualche dollaro in più.  Italia, 1965. Cor, 132 min. Western |  Dirección:  Sergio Leone |  Guión: Sergio Leone,
Luciano Vincenzoni | Fotografía: Massimo Dallamano | Música: Ennio Morricone | Intérpretes: Clint Eastwood (Man-
co), Lee Van Cleef (Mortimer), Gian Maria Volonté (Indio), Mara Krupp (Mary), Luigi Pistilli (Groce), Klaus Kinski (Juan
Wild) | Produción: Produzioni Europee Associati

SINOPSE
a

O Manco e o Coronel Mortimer son
dous  cazadores  de  recompensas
que  buscan  ao  mesmo  home,  un
malfeitor alcumado o Indio. Deciden
unir as súas forzas para atopalo e re-
partir a recompensa a partes iguais,
aínda que as razóns que os moven
son completamente diferentes.

NOTAS DA PELÍCULA

Despois do éxito no despacho de bi-
lletes de  Por un puñado de dólares
en Italia, o director Sergio Leone e o
seu novo produtor, Alberto Grimaldi,
quixeron comezar a produción dunha
secuela,  pero  precisaban  que  Clint
Eastwood  aceptase  protagonizar  a
película.  Eastwood non estaba pre-
parado para comprometerse cun se-
gundo filme cando nin sequera vira o
primeiro. Rapidamente, os cineastas
enviáronlle unha copia en italiano; a
estrela  reuniu  un  grupo  de  amigos
para vela, e aínda que o público non
entendía o idioma, en termos de esti-
lo  e  acción,  quedaron  encantados.
Eastwood aceptou traballar de novo
para Leone. Se por rodar a primeira
parte Eastwood recibira 15.000 dóla-
res e un billete a Italia en clase eco-
nómica para chegar a Italia, esta vez
o actor conseguiu 50.000 dólares, un
billete en primeira clase e unha pe-
quena porcentaxe da recadación.
a

Para  o  papel  de  Mortimer,  Leone
contactou con Charles Bronson, que
o  rexeitou.  Leone  escolleu  entón  a
Lee Marvin, que o sorprendera en O
home que matou a Liberty  Valance,
pero  este  deixouno  tirado  uns  días
antes  de  comezar  a  rodaxe.  Leone
decidiu  marchar  a  Os  Ánxeles  na
procura de Lee Van Cleef, un secun-
dario que se especializara en papeis 

de vilán nos westerns dos anos 50,
e ofreceulle ao actor 10.000 dólares.
Para Van Cleef, que tiña problemas
para pagar as facturas, este filme foi
unha auténtica salvación: tras anos
sen actuar, experimentou un autén-
tico renacemento artístico, e o seu
converteuse  nun  nome  que  poñer
antes do título da película. 
a

O guionista Luciano Vincenzoni es-
cribiu a película en nove días. A súa
contribución foi  sobre todo en ter-
mos  de  humor,  característica  que
permitiu  a Eastwood acuñar  o seu
famoso  sorriso.  Con  todo,  Leone
non  estaba  satisfeito  con  algúns
diálogos e contratou a Sergio Donati
para que traballase como guionista
sen acreditar.
a

A película rodouse en Tabernas (Al-
mería),  con  interiores  nos  estudios
Cinecittà de Roma. O deseñador de
produción Carlo Simi construíu a ci-
dade de El Paso no deserto de Al-
mería, que aínda existe hoxe como
a atracción turística Mini Hollywood.
A vila de Agua Caliente, onde Indio
e  a  súa  banda  foxen  despois  de
roubar un banco, era realmente Los
Albaricoques,  un  pequeno  “pueblo
blanco” na chaira de Níjar.
a

Como todas as imaxes da película
foron  filmadas  sen  gravar  son  no
momento  da  rodaxe,  Eastwood  e
Van  Cleef  regresaron  a  Italia  para
dobrar o seu diálogo. Aínda que no
filme  se  afirma  explicitamente  que
Mortimer é orixinario das Carolinas,
Van  Cleef  optou  por  usar  o  seu
acento de Nova Jersey en troques
dun acento meridional.
a

Eastwood  leva  o  mesmo  poncho
que en  Por un puñado de dólares.
Nese filme fora atravesado por sete
balas  de  rifle.  En  A morte  tiña  un
prezo, a parte dianteira do poncho

está na parte traseira e as marcas de
bala son visibles nalgunhas escenas.
a

A  banda  sonora  compúxoa  Ennio
Morricone,  que  xa  colaborara  con
Leone en Por un puñado de dólares.
Baixo a dirección explícita de Leone,
Morricone comezou a escribir a par-
titura antes de comezar a produción,
xa que Leone a  miúdo rodaba coa
música no plató.  A música destaca
pola súa mestura de momentos die-
xéticos e non diexéticos a través dun
motivo recorrente que se orixina nos
reloxos de peto idénticos do Indio e
Mortimer. 

A  película  contén  unha  serie  de
flashbacks  cada  vez  máis  longos,
con  fondo  sonoro  dunha  caixa  de
música, que revelan gradualmente o
suceso que espertou a sede de vin-
ganza de Mortimer. O final non se re-
vela ata o duelo. Leone retoma esta
estratexia en Había unha vez no oes-
te: a  vinganza nese caso será pola
morte dun irmán, e a música do re-
loxo convértese na dunha harmóni-
ca.

A morte tiña un prezo estreouse en
Italia en decembro de 1965 e tivo un
éxito  comercial  aínda  maior  que  a
súa predecesora,  converténdose na
película con máis  ingresos de Italia
con  14,5  millóns  de  espectadores.
En España estreouse en  agosto de
1966, sendo a película española con
máis recadación  até  entón cun im-
porte bruto de 272 millóns de pese-
tas. Nos Estados Unidos, a película
estreouse  en  maio  de  1967,  reca-
dando 15 millóns de dólares. Inicial-
mente  recibiu  críticas  mediocres,
pero  foi  medrando en popularidade
desde  a  súa  estrea,  obtendo  co-
mentarios  máis  positivos  da  crítica
contemporánea, que a considera un
clásico do xénero.
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