
 

 

 

 

SINOPSI 

Los Angeles, 2019. La gran corporació Tyrell ha fabricat uns éssers a través d’enginyeria genètica, anomenats Nexus-6, per 
realitzar treballs perillosos i degradants a les «colònies exteriors» de la Terra. Aquests éssers, coneguts com a «replicants», han 
estat fabricats per assemblar-se a l’ésser humà, però amb més força física i resistència que aquest. Després d’una sagnant 
revolta, els «replicants» són declarats proscrits a la Terra sota pena de mort. Un cos especial de la policia, els «Blade Runner», 
s’encarreguen de caçar-los. Rick Deckard (Harrison Ford), un blade runner retirat, torna al servei per localitzar i eliminar 
(«retirar») uns replicants fugits de les colònies exteriors que es troben ocults a la Terra. 
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LA NOVEL·LA 

El guió original de Hampton Fancher era una adaptació lliure de la novel·la Els androides somien xais elèctrics?, de Philip K. 
Dick. La novel·la es va publicar el 1968 i es tracta d’una novel·la de ciència-ficció ambientada en una Terra postapocalíptica 
que encara pateix els estralls d’una guerra nuclear. La radiació ha convertit San Francisco, lloc on transcorre la major part de 
l’acció, en un dels pocs llocs habitables. Tot i això, el Govern recomana als ciutadans que facin les maletes i marxin a les 
colònies de Mart, i els ofereixen un androide majordom com a incentiu. Sis androides model Nexus-6 escapen de les colònies, i 
de l’esclavitud, i s’oculten a la Terra. Rick Deckard és un caça-recompenses que ha de localitzar-los i determinar la seva 
humanitat a través d’un test anomenat Voight-Kampff. La radiació ha convertit els animals en un bé molt preuat, i tenir-ne un 
de real és un símbol d’un elevat estatus social. La novel·la tracta temes com l’imprecís límit entre l’humà i l’artificial —
l’empatia és un dels elements principals de la novel·la—, la decadència de la vida i la societat, o la religió, entre d’altres. Ateses 
les seves descripcions d’un món abandonat i destruït, on la tecnologia és omnipresent, es pot emmarcar la novel·la dins del 
subgènere del ciberpunk. 
 

LES VERSIONS DE LA PEL·LÍCULA 

Existeixen fins a set versions diferents de la pel·lícula. En destaquem les següents: 
 

• Versió EUA (juny de 1982): és la versió final que es va poder veure a tot Estats Units. Inclou les modificacions 
imposades pels productors després de fer dues projeccions prèvies a Dallas i a Denver i, posteriorment, a San Diego 
(una narració en off de Harrison Ford i el «final feliç»). No inclou l’escena de l’unicorn. 

• Versió internacional (Espanya, agost de 1982): és una versió exacta a l’americana, però més sagnant, ja que la Motion 
Picture Association of America (MPAA) havia censurat algunes escenes violentes.  

• Versió del director (setembre de 1992): és l’anomenada «the director’s cut». Es tracta d’un muntatge per celebrar el 
10è aniversari de l’estrena. Scott va poder eliminar la veu en off i el final feliç. Inclou la polèmica escena de l’unicorn. 

• Versió final (octubre de 2007): és l’anomenada «the final cut». És l’última versió i de la qual el director està més 
satisfet. Es millora la imatge i el so i es corregeixen errors digitalment. Inclou l’escena de l’unicorn. 

 

L’ESTÈTICA 

Si hi ha una persona a qui Blade Runner deu gran part de la seva estètica, és el dissenyador industrial Syd Mead. Mead va ser 
l’autor del disseny decadent i desolador però ple de tecnologia dels carrers, edificis i interiors del film. Tant ell com Ridley Scott 
estaven influenciats per l’estil de la revista francesa Métal Hurlant (editada en alguns països amb el títol Heavy Metal), així com 
per l’obra d’Antonio Sant’Elia i la pintura Nighthaws, d’Edward Hooper. Una altra gran influència, encara que no van poder 
participar en la pel·lícula, van ser el dibuixant Jean Giraud (Moebius) i el dissenyador Dan O’Bannon, autors d’un dels còmics 
més influents de la història del cinema de ciència ficció: The Long Tomorrow. 
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LA MÚSICA 

Blade Runner no pot entendre’s sense la música d’Evangelos Odysseas Papathanassiou, més conegut com Vangelis. Aquest 
venia de guanyar un Oscar amb Carros de foc. El treball no va ser fàcil per a ell a causa dels continus canvis que introduïa 
Scott i a la manera de treballar tan artesanal de Vangelis, escena a escena. Van participar en la banda sonora el seu cosí, 
Demis Roussos, i el saxofonista de jazz Dick Morrissey, entre d’altres. Com succeeix amb la mateixa pel·lícula, existeixen un 
munt de versions de la banda sonora. L’any 1982 va sortir una versió orquestral que va causar el malestar dels més fanàtics 
pel fet de no ser la música original de la pel·lícula. No va ser fins deu anys després de l’estrena que va publicar-se la BSO 
composada per Vangelis.  
 

EL GUIÓ 

El guió original és de Hampton Fancher, i és una adaptació lliure de la novel·la de Philip K. Dick Els androides somien xais 
elèctrics?. Fancher va enfocar-se més en els problemes de l’entorn i menys en les qüestions com el límit entre la humanitat i la 
vida artificial o la fe, elements centrals de la novel·la. Quan Ridley Scott va unir-se al projecte, va decidir realitzar canvis al 
guió ja escrit per Fancher. Finalment, va contractar David Peoples (guionista de Sin perdón i de 12 monos, entre altres 
pel·lícules) després que Fancher es negués a introduir-los. 
 


