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Fotograma del mític film ‘Blade Runner’, dirigit per Ridley Scott i basat en la novel·la de Dick

Telepatia i interferències
N A R R A T I V A

P E R E C U L L E L L

Philip K. Dick, Blade Runner.
Els androides somien xais
elèctrics? Traducció de

Manuel de Seabra, Proa.

Barcelona, 2001.

E
scriure és la consta-
tació del fenomen
telepàtic, segons Ste-
phen King. Allò que
l’autor imagina arri-

ba a l’enteniment del lector
sense necessitat de parlar-se,
ni tan sols de coincidir en
l’espai i en el temps. Que es
faci servir el codi del llen-
guatge és una mera excusa per
als descreguts de les
transmissions de fanta-
sies. No cal descriure es-
cenaris amb minuciosi-
tat de miniaturista, ni
psicoanalitzar els re-
brecs de cada personali-
tat perquè el lector/usu-
ari sàpiga reconèixer
fins al detall el missatge
que se li ha enviat.

Un dia, l’autor escriu
plou. Temps després –un
any o un segle–, algú
llegeix plou i el cervell
s’omple de núvols grisos,
del tamborinar progres-
siu de les gotes, d’esquit-
xos, de bassals, d’algun
tro llunyà, de calfreds,
d’humitat. La successió
de retrats i d’escenaris
genera emocions, senti-
ments, incerteses, sor-
preses, noves experiènci-
es. Els missastges són
fluids, hi ha empatia co-
municativa. L’avinença
entre l’escriptor i el lec-
tor determina l’afinitat
telepàtica.

Si això és així, les adaptaci-
ons cinematogràfiques d’obres
literàries provoquen interfe-
rències. És una pèrdua de
temps pretendre trobar conti-
nuïtat entre el treball del cel-
luloide i el treball escrit perquè
només es pot aspirar –en ex-
cepcionals casos de màxim ri-
gor– al calc de l’argument. La
telepatia literària personalitza
la posada en escena per a cada

lector, mentre que el cinema
generalitza i unifica les coor-
denades de la imaginació.

Però aquesta premissa no
desvirtua necessàriament un
gènere respecte a l’altre per-
què la creativitat no coneix
copyrigths. En el cas que ens
ocupa, les vinculacions entre
la novel·la de Philip K. Dick, Els
androides somien xais elèctrics?, i
la pel·lícula de Ridley Scott,

Blade Runner, provoquen un
contradictori exercici compa-
ratiu: ¿Té més força la imatge
que la retina retè o la que la
fantasia genera?

DOS ELEMENTS DE CULTE
Tant el film com la novel·la són
dos elements de culte en els
àmbits respectius. Blade Runner
(1982) és la referència del fu-
turisme gòtic cinematogràfic.

Scott va mostrar el camí d’un
pervindre obscur, marginal,
mestís, alienador, violent, ver-
tical, perdedor. La llum és ar-
tificial, el paisatge acumula
decadències, el consum és la
consciència i la consciència fa
nosa. Plou.

Els androides somien xais elèc-
trics? (1968) forma part de l’o-
bra de Philip K. Dick, un es-
criptor prolífic, compulsiu, ve-

hement, refractari a l’evolució
positiva de la condició huma-
na. Cronista del desencís, ten-
deix a dibuixar un futur sense
valors, sense esperances, que
sobreviu gràcies a elements de
suport psicològic exterior –u-
na probable extrapolació de la
seva tendència al consum de
drogues.

Un treball i l’altre només
tenen en comú el planteja-

ment inicial: Rick Deckard, ca-
çador de recompenses, ha de
retirar un grup d’androides
Nexus-6 que han fugit de la
colònia de Mart amb l’espe-
rança de trobar un sentit hu-
mà de la seva existència a la
Terra. En el cinema, Rick és
una evolució de Philip Marlo-
we amb cara de Harrison Ford,
a mig camí –cronològic i ges-
tual– entre Han Solo i Indiana

Jones. En la novel·la, Rick Dec-
kard és un funcionari casat
que treballa amb la il·lusió –i-
gual que els seus conciuta-
dans– de posseir un animal
domèstic natural –la majoria
s’han extingit– i que resol els
seus desequilibris emocionals
amb l’ajut del seu orgue de
l’humor Penfield.

La novel·la incorpora més
elements de reflexió: presenta

el Mercerisme, una religió basada
a compartir estats d’ànim a
través d’un aparell que inter-
comunica tots els supervivents
del planeta Terra, i augura un
sol canal de televisió que emet
24 hores, amb un únic progra-
ma d’entreteniment presentat
per l’ídol mundial Buster Amic.

Ignoro la sensació que va
produir la pel·lícula de Ridley
Scott als lectors que havien
navegat prèviament pel llibre
de Dick. El mateix Dick va
morir just unes setmanes

abans de l’estrena del
film. A l’inrevés, llegir Els
androides somien xais elèc-
trics? després d’haver ad-
mirat l’estètica oferta
per Scott produeix curt-
circuits. El caçarecom-
penses Rick Deckard no-
més pot tenir la cara de
Harrison Ford, el paisat-
ge s’omple involuntària-
ment de pantalles ge-
gants amb un bell rostre
oriental que convida al
consum –que la novel·la
ni suggereix– i es fa im-
pensable situar una ca-
bra o un estruç artificial
de Dick en els àtics xops
de Scott.

Potser la clau del des-
encontre es pot trobar en
l’idil·li del protagonista
amb la seductora an-
droide Rachel. Les dues
obres comparteixen la
morbositat d’una relació
fetitxista amb una belle-
sa física de sentiments
programats. Ridley Scott
ho va transformar en

amor, sembla ser que a petició
dels seus productors. Philip K.
Dick ho va convertir en sub-
missió, dubte, penediment i
fugida. Ford no ho faria.

És aviat per saber si els an-
droides somiaran xais elèc-
trics. De moment ens podem
preguntar si els lectors imagi-
nem rostres cinematogràfics o
si el mòbil telepàtic encara té
prou cobertura.

Espaguetis o amor
N A R R A T I V A

C A R L O S Z A N Ó N

Gérard de Cortanze, Cicló.
Traducció de Maria Bohigas.

Proa. Barcelona, 2001.

S
egur que l’agenda de
Gérard de Cortanze
té pocs còctels, cap
espai per a bajana-
des, protocol i d’al-

tres foteses. Amb poc més de
quaranta anys el seu currícu-
lum literari, que inclou poe-
sia, novel·la, assaig, periodis-
me, traducció i crítica, els seus
llibres que s’han publicat en
una vintena de llengües, i el
seu prestigi com a motor cul-
tural demostren entusiasme,
molt de treball i una fèrria
voluntat d’inundació, d’obrir
els braços i agafar tot el que es
pugui abraçar.

En l’apartat de novel·les,
aquesta és la vuitena, però se-
gons la crítica la millor de to-

tes és la publicada el 1985, Los
niños se aburren los domingos.

Cicló forma un tot amb l’a-
pareguda l’any passat, traduï-
da al nostre país com Los vir-
reyes, una mena de novel·la
històrica i autobiogràfica de la
seva família. Cicló no és més
que el devenir dels mateixos
protagonistes, l’hereu del
marquès Ercolo Tomasso Roe-
ro de Cortanze, Roberto, i la
seva parella, Diodata, impel-
lits a exiliar-se al Carib davant
l’emergent mussolinisme. En
aquesta novel·la, el to de testi-
moni autobiogràfic deixa el
seu espai al temps que els toca
viure als protagonistes, de Key
West a l’Havana de Batista, i
des d’aquí a l’Europa sagnant

de la nostra Guerra Civil i de
la guerra contra el nazisme.
Poc tenen a fer o decidir els
personatges que no ho hagi fet
o decidit per ells la història,
en aquest cas sense gairebé
fulls hegelians en blanc. La
nissaga –que molt probable-
ment es perpetuarà– vol calar
en el gran públic, amb un ull
posat en l’Alatriste transpor-
tat a una altra època però
sense les ombres i la mesqui-
nesa del personatge de Pérez
Reverte que és el que el fa
creïble, pròxim i real.

OFICI I MÉS OFICI
Durant gairebé 600 pàgines
De Cortanze exhibeix les seves
virtuts com a narrador. Ofici i

més ofici, rigor històric, ampli
domini de les escenes d’acció,
llenguatge accessible i lectura
distreta. El problema és que el
llibre és això i res més. Va ser
Kafka qui va dir allò què hem
de buscar llibres que et canvi-
ïn la vida, que et facin mirar
les coses d’una altra manera.
Aquest no és el cas. Polit i in-
ofensiu patracol en què els
protagonistes (guapos, libe-
rals, intel·ligents, rics i, evi-
dentment, amb classe) són
més plans que la panxa d’una
top model, uns Tristan & Isolda
nedant en el tedi, que no en
passió, amants o germans sia-
mesos, que se’ns en fot i no
ens importa, més aviat irri-
tants personatges d’un còmic

narratiu que no pas d’una
novel·la. Els secundaris, pur
Hollywood (el negre, el jueu,
el roig, el traïdor), com també
ho són els malvats. Tot mani-
queisme per al consum ràpid,
no fos que ens agafés per
pensar que els dolents també
són persones i tenen les seves
pròpies motivacions per actu-
ar i sentir.

LLIBRE SENZILL
En definitiva, un llibre senzill
des de l’ofici d’escriptor i no
des del talent de l’escriptor,
ordit amb les mans i els peus,
però no amb l’estómac, el cor o
el cervell. Distret, ben constru-
ït, eficaç per a la seva funció
–passar l’estona– però res
més. Oblidable als tres minuts
d’haver-lo tancat. Malgrat totes
les seves pàgines, el pobre Kaf-
ka hauria trigat més de mil
anys si hagués intentat tallar el
gel del seu voltant amb aquest
llibrot. Com sempre, vostè de-
cideix: espaguetis o amor.


