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L’acció de Somnien els androides amb xais elèctrics?, la 
novel·la de Philip K. Dick en que es basa la pel·lícula, 
passa a 1992. Els responsables del rodatge ho van 
traslladar a 2020, uns quaranta anys després de l’estrena. 
Com que 2020 tenia connotacions militars i òptiques van 
optar per restar un any i ja tindríem el 2019. Any al que 
hem arribat amb la seqüela de Denis Villeneuve estrenada, 
seqüela que va servir, si algú en tenia cap dubte, per a 
descobrir un gran mestre de la història del cinema. 
L’esdeveniment artístic que espero amb més il·lusió per 
aquest any és l’estrena de la seva versió de Dune que, 
segons els visionats beta, manté, sinó amplia, 
l’excel·lència de la resta de la seva filmografia aportant 
nous paradigmes a l’imaginari col·lectiu.  
 
Vull parlar de l’única cosa optimista que proposen tant 
Blade Runner com la seva seqüela.  
 
Vull parlar de la bellesa.  
 
Recordem l’inici de tot: aquell paisatge preapocalíptic de 
Los Ángeles abarrotat, contaminat, castigat per una pluja 
àcida inclement que ens mostra una ciutat insegura, amb 
bandes juvenils i refugiats, on els rics viuen literalment 
al cel al cim de grata-cels piramidals de tres quilòmetres 
d’alçada i els pobres dormen al ras abrigats per les 
deixalles, on la major part de la vida animal s’ha 
extingit, on la publicitat sense filtre s’ha ensenyorit del 
nostre domini visual. Aquell paisatge que, per sobre de 
tota aquesta sordidesa, és d’una bellesa absoluta. La 
pel·lícula comença amb un primeríssim pla d’un l’ull 
fascinat davant la bellesa extrema del panorama que 
contempla.  
 
Som davant d’uns atemptats certament interessants per a 
canviar el nostre paisatge urbà a base de posar verd i més 
verd. Intents que recolzo, encoratjo i em crec, tot i estar 
renyits amb la idea de que la ciutat, per milions de 
persones i per mi, és allò que hem après a apreciar gràcies 
a Blade Runner: la densitat, l’acumulació, la barreja, una 
expressió salvatge del pensament complex. Una ciutat 
viscuda de nit, sempre de nit, amb els contrallums i els 
contrastos encegadors i amb el trànsit i el soroll i la 
vida que bull, que esclata com quan obres un formiguer i 
totes les formigues surten disparades en qualsevol 
direcció.  
 
Aquesta capacitat de convertir en paisatge fins el més 
abjecte i perillós, aquesta bellesa que no et canses de 



contemplar, que ha saltat de la pantalla a no pocs dels 
nostres paisatges urbans quotidians, des de qualsevol 
downtown de les ciutats que ni tan sols saben que el tenen 
a un slum on hi pots trobar més tecnologia que la que tenia 
la NASA fa deu anys passant per qualsevol polígon 
industrial il·luminat amb sodi a baixa pressió, tot, el nou 
i el vell i el bell, i nosaltres emocionant-nos, sent 
aquell ull cada dia que aixequem la mirada, és allò que em 
quedo del 2019.  
 
Bon any nou.  
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Vaig començar a preparar aquest article el dia 29. L’endemà 
moria Syd Mead, el visual futurist de Blade Runner. La 
pel·lícula és una obra coral. L’ambició de convertir-la en 
el que és ens ve de la mà de Ridley Scott, a qui es pot 
considerar el veritable autor de l’obra. Ell s’ocupa de 
donar la profunditat que mereix al guió de Hampton Fancher 
amb les reesciptures de David Peoples i, després, amb les 
aportacions de bona part del seu repartiment. Syd Mead 
entra a la pel·lícula gairebé sense experiència 
cinematogràfica gràcies al seu prestigi com a visionari. 
Quan la NASA decideix, a mitjans dels setanta, reorientar 
el seu programa espacial vers els hàbitats geoestacionaris 
(en els que ja s’havien concentrat els russos, per cert), 
Mead està allà com arquitecte dels habitacles en gravetat 
zero. Quan es desenvolupa el Concorde, únic reactor 
comercial que ha estat capaç de connectar dues ciutats 
principals a velocitats supersòniques, ell en dissenya els 
interiors. Quan és contactat per a Blade Runner Mead té dos 
bases sobre les que treballar: l’imaginari creat per 
Moebius a la revista francesa Métal Hurlant i la fascinació 
de Ridley Scott per l’Art Déco. La feina de Mead muta. Ja 
no es tracta d’imaginar futurs nets, prístins, perfectes, 
sinó futurs per acumulació de capes successives sobre bases 
que poden tenir dècades o segles d’antiguitat, bases que es 
rovellen i es desgasten i es trenquen i es reparen i 
canibalitzen altres tecnologies per existir. Mead 
dissenyarà els mítics spinner, cotxes voladors que són 
cotxes, no avions petits, envellits i castigats per hores i 
hores d’ús. Imaginarà màquines que estan vives i són 
amenaçadores, fàbriques que funcionen a trenta sota zero, 
carrers birragats, despatxos de quatre-cents metres 
quadrats, un futur distòpic, decadent i realístic oposat 
als entorns relativament més fàcils de definir que havien 
caracteritzat la ciència-ficció fins aleshores: el món de 
fantasia de Star Wars, l’hàbitat tancat de Alien o l’entorn 
antisèptic de 2001. Sí, sé que em deixo Metropolis, però és 
que no tinc temps ni espai, carai. Mead va ser prou valent 



com per enfrontar-se a la seva pròpia feina, més optimista 
i naïf, en la gran tasca que fou inventar-se el passat del 
futur. La tasca que farà que el recordem.  
 
Descansi en pau.  
 


