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Gènere:

Blade Runner 2049. 
Habitar el món
Blade Runner 2049 (2017) és la 

continuació de Blade Runner (1982), 

i tant l’una com l’altra són una 

mostra del millor cinema de ciència-

ja un clàssic del cinema, i no només 

això: un referent cultural del nostre 

món. La segona no aconsegueix una 

cota semblant, però, no obstant 

això, sí que podem dir que es tracta 

d’una bona pel·lícula, una molt bona 

pel·lícula, que viu de la llegenda de 

la primera —i sense desmerèixer-la.

Tenen el seu origen en un relat de 

Dick que porta l’expressiu títol Els 

androides somien xais elèctrics? 

(1968). La trama és relativament 

senzilla. A principis del segle XXI, la 

poderosa Tyrell Corporation va crear, 

gràcies als avenços de l’enginyeria 

genètica, una nova generació de 

robots, els Nexus 6, molt semblants 

a l’ésser humà, però amb més força. 

Se’ls va donar el nom de «replicants». 

Treballaven al servei dels éssers 

humans en les colònies exteriors de 

la Terra. Després d’una revolta, el 

seu destí va ser la destrucció; alguns 

sobrevisqueren, però havien de ser 

destruïts, «retirats». Aquest treball es 

va encarregar a uns policies especials 

anomenats «Blade Runners»; un d’ells, 

Rick Deckard (Harrison Ford), serà 

l’encarregat de «retirar» els últims 

replicants. Aquesta tasca comporta 

detectar entre els aparentment 

humans aquells que són replicants, i 

això ens condueix a la gran pregunta 

l’ésser humà? Què ens fa humans? A 

tot això cal afegir-hi que els últims 

replicants sembla que saben que 

moriran, s’angoixen, i es pregunten per 

la seva pròpia realitat, persegueixen 

i busquen els seus records per saber 

qui són. La continuació, Blade 

Runner 2049, trenta anys després 

dels esdeveniments de la primera 

pel·lícula, ens presenta a un nou 

«Blade Runner», K (Ryan Gosling), que 

descobreix un secret que durant molts 

anys ha estat ocult i que podria acabar 

amb l’ordre/desordre que impera 

en la societat. El descobriment de 

K el porta a buscar Rick Deckard, el 

rastre del qual es va perdre temps 

enrere. La distinció entre humans i 

replicants podria acabar-se, atès que 

potser, es diu, un humà ha nascut d’un 

replicant, per la qual cosa els límits 

es dilueixen, i aquest fet pot suposar 

diferències, l’ordre i el lloc assignat 

pel criteri naixement/fabricació.

Des d’un punt de vista purament ci-

gairebé inacabables: les imatges, la 

música, les atmosferes, els perso-

natges, etc. En aquest moment ens 

-

ca. Què podem aprendre d’aquesta 

pel·lícula (de l’una i de l’altra)? Què 

ens ajuda a pensar? Algú podria dir 

que una pel·lícula tan «estranya», 

i que s’alimenta d’una imaginació 

exorbitant, no ens pot ajudar per 

orientar la nostra acció bioètica. Crec 

que s’equivoca. D’entrada, i amb una 

interpretació una miqueta arriscada, 

pel·lícules permeten ser posades en 

-

Heidegger i H. Arendt.

En la primera pel·lícula veiem com els 

replicants estan obsessionats pels seus 
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records, ja que saben que moriran i 

això els fa, almenys a un, emprendre 

un camí de cerca d’autenticitat. És 

l’«ésser per a la mort» el que fa que 

ens preguntem què som i com vivim. 

Aquest és un dels temes de la primera 

pel·lícula. I és el tema d’Ésser i temps 

de Heidegger, almenys en part. Si la 

primera pel·lícula mira cap al futur, 

l’horitzó de la mort, la segona (Blade 

Runner 2049) mira cap a l’origen, el 

naixement. És saber que no han estat 

fabricats, sinó que tenen un origen 

biològic —que han nascut—, la qual 

només el naixement d’un els pot sal-

var a tots (l’evangèlic «us ha nascut 

un salvador» no deixa de ressonar en 

bona part de la pel·lícula). Som hu-

mans no per l’horitzó de la mort sinó 

per l’horitzó del naixement; el fet de 

néixer esdevé un símbol d’iniciativa, 

de noves possibilitats i de llibertat. 

Aquest és un dels temes fonamentals 

de M. Heidegger.

Són orientacions diferents, però no 

obstant això comparteixen un rerefons 

comú, i que en les dues pel·lícules 

adquireix un absolut protagonisme: 

. Per a tots dos 

de desarrelament, de convertir-se 

en fred, sòrdid, desangelat i inhumà. 

De manera semblant, en les dues 

pel·lícules humans i replicants viuen 

en escenaris freds, tristos, de vega-

des sòrdids, altres vegades desolats. 

I és precisament la sordidesa d’aquest 

món, d’aquesta realitat, la que fa que 

es busqui a l’interior de l’humà-repli-

cant el que ens pot salvar: l’ànima, 

els records, la identitat, «la cosa que 

ens fa humans». No importa que si-

guem humans o replicants: estem 

desarrelats. Tant en una pel·lícula 

com en l’altra som «estranys» en un 

món «estrany». L’estètica d’ambdues 

cintes reforça d’una manera impres-

sionant aquesta sensació de solitud, 

estranyesa i nihilisme.

Aquesta manera de descriure la nostra 

presència al món és pròpia del gnosti-

cisme (corrent religiós-espiritual dels 

primers segles del desenvolupament 

del cristianisme), el qual descriu tam-

estat H. Jonas, també deixeble de 

Heidegger i company d’Arendt, el que 

ha vist el gnosticisme com a paradig-

ma de la nostra forma contemporània 

d’«estar al món». Per què? Per al gnos-

ticisme el món és una realitat física 

a la qual l’esperit es troba llançat i 

atropellat (precisament aquest és el 

tema de Heidegger), i no és possible 

cap reconciliació. H. Jonas pensa que 

el nostre món està marcat pel gnos-

ticisme, i que la ciència i la tècnica 

modernes no han fet més que perpe-

de H. Jonas —la seva tesi doctoral— ti-

tulada 

del Déu Estrany i els començaments 

del cristianisme. Blade Runner (les 

dues pel·lícules) és la millor expres-

sió d’aquest gnosticisme, amb tots 

els seus problemes i debats: qui som, 

què és l’ànima (la identitat), què pot 

salvar l’ésser humà (un messies?). El 

tema de la possible implementació de 

la intel·ligència (ànima?) en un repli-

cant no deixa de ser l’esforç per su-

perar un dualisme del qual es parteix 

i que es pressuposa. Una interpretació 

exagerada? Crec que no. Un «petit» 

detall avala aquesta interpretació: en 

els seus diaris, Philip K. Dick confessa 

que se sent esglaiat pel llibre de Jonas 

—serà el seu llibre de capçalera.

-

ca, podem quedar-nos en aquest món 

que ens mostra Blade Runner? No. La 

front a aquest món serà la reivindi-

cació de la responsabilitat i la pos-

sibilitat de pensar el nostre ésser al 

món no des de l’«estranyesa», sinó 

des de la cura i la responsabilitat. Si 

ens vivim i ens pensem des del gnosti-

cisme, com en part ens convida a fer-

ho Blade Runner, l’acció moral serà 

gairebé impossible, miraculosa, però 

si ens vivim des d’altres experiències, 

com les que Jonas descriu —corpora-

litat, afectivitat, sensibilitat, etc.—, 

l’acció moral és possible i no suposa 

que ens fa humans». La gran pregunta 

no és tant qui som, sinó, essent qui 

som, en quin món volem viure, com 

habitem el món.


