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Blade Runner. Estados Unidos, 1982. Cor, 112 min. Xénero: Ciencia ficción | 
Dirección:  Ridley Scott |  Guión: David Webb Peoples, Hampton Fancher | 
Produción: Michael Deeley, Charles de Lauzirika (Warner Bros. Pictures) | 
Fotografía:  Jordan  Cronenweth |  Montaxe: Marsha  Nakashima,  Terry 
Rawlings |  Música:  Vangelis |  Intérpretes:  Harrison Ford (Rick Deckard), 
Rutger  Hauer  (Roy  Batty),  Sean  Young  (Rachael),  Daryl  Hannah  (Pris), 
Edward  James Olmos  (Gaff),  Joanna  Cassidy  (Zhora),  Brion  James (Leon 
Kowalski), M. Emmet Walsh (Bryant)
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A comezos do século XXI, a podero-
sa Tyrell Corporation creou, grazas 
aos avances da enxeñaría xenética, 
un robot chamado Nexus 6, un ser 
virtualmente idéntico ao home pero 
superior a el en forza e axilidade, 
ao que se deu o nome de Replican-
te.  Estes  robots  traballaban  como 
escravos nas colonias exteriores da 
Terra.  Despois  da  sanguenta  rebe-
lión dun equipo de Nexus-6, os Re-
plicantes  foron desterrados  da Te-
rra.  Brigadas  especiais  de  policía, 
os  Blade  Runners,  tiñan  ordes  de 
matar a todos os que non acatasen 
a condena. A isto non se lle chamaba 
execuxión, senón “retiro”.

CURIOSIDADES (CINEMANÍA)

A longa transición á pantalla
Lonxe da fama que lle chegaría de 
forma póstuma, Philip K. Dick publi-
cou a súa novela  Soñan os androi-
des con ovellas eléctricas? en 1968. 
O libro, que mesturaba as paranoias 
futuristas do autor cun relato poli-
cíaco, atraeu a atención de varias 
figuras de Hollywood como Gregory 
Peck, moi interesado na súa mensa-
xe ecoloxista, ou o director novato 
Martin Scorsese, quen non puido fa-
cerse cos dereitos por falta de fon-
dos. Pero o proxecto atravesou un-
ha travesía polo deserto dunha dé-
cada  ata  1977,  cando  o  produtor 
Michael  Deely  comprou  un  libreto 
escrito por Hampton Fancher, guio-
nista debutante que xamais volvería 
asinar un traballo de envergadura.

O cómic que o cambiou todo
A Ridley Scott, un reputado director 
publicitario inglés, a ciencia ficción 
non lle gustaba moito,  pero o seu 
creto debíase a ela, concretamente 
á visión do xénero que entregara en
Alien. Cando o chamaron para diri-

xir Blade Runner, Scott saíra escar-
mentado dun de tantos intentos por 
adaptar Dune (faríao David Lynch) e 
chegou  como  un  elefante  a  unha 
cacharraría:  ademais  de  esixir  un 
incremento  no  orzamento  e  unha 
reescritura  do  guión  (a  cargo  de 
David  Peoples,  futuro libretista de 
Sen perdón), o cineasta trouxo un 
libro de estilo en forma de cómic: 
The  Long  Tomorrow,  dos  seus  co-
legas Moebius e Dan O’Bannon, a bd 
máis influente da historia do cine.

O labirinto do cásting
Para interpretar a Rick Deckard ba-
ralláronse  os  nomes de moitísimos 
intépretes. O que máis preto estivo 
do papel foi  Dustin Hoffman, pero 
tamén  estaban  na  lista  Robert 
Mitchum, Tommy Lee  Jones,  Gene 
Hackman Christopher Walken, Jack 
Nicholson, Al Pacino, Sean Connery, 
Robert Duvall e un semidescoñecido 
Arnold Schwarzenegger. 
Atendendo a un consello de Steven 
Spielberg,  Scott  fichou  a  Harrison 
Ford,  un  actor  de  fama  crecente 
grazas a Star Wars, pero cuxo caché 
aínda era razoable. Ford viña de ro-
dar  o  primeiro  filme  de  Indiana 
Jones e puxo en xaque ao departa-
mento de vestiario, que ata entón 
imaxinaran a Deckard con chapeu, 
como os detectives do cinema ne-
gro. A decisión foi bastante pragmá-
tica: cortáronlle o pelo.

O inferno de Ridley
Aliado co experto en efectos espe-
ciais Douglas Trumbull e o deseña-
dor  de produción Syd Mead,  Scott 
deuno  todo  pola  ambientación.  As 
xoias  da coroa foron dúas  maque-
tas: unha delas era unha vista aérea 
da cidade para as secuencias aéreas 
do spinner, en cuxa construción se 
usaron pezas de refugallo como un 
modelo do Falcón Milenario. A outra 
maqueta representaba a paisaxe in-
dustrial  na que comeza o filme, e 
nela puxéronse a proba técnicas de 
todo tipo, desde cables de fibra óp-
ica  (case  10  kms  en  total)  a  un 
aceite vaporizado que representaba

a polución do aire. Tan ominoso foi 
o  produto  final  que  os  técnicos 
chamábano “O inferno de Ridley”.

Harrison contra todos
Xornadas  de  rodaxe  extenuantes, 
un  director  perfeccionista  até  o 
maniático,  un  guión  que  non  en-
tendía  case  ninguén  e  constantes 
vaivéns no orzamento: a rodaxe de 
Blade  Runner estivo  chea  de  des-
grazas, acentuadas porque ao actor 
principal o filme parecíalle unha so-
berana bazofia. Ademais de Ridley 
Scott, con quen estivo a pelexarse 
desde o primeiro día até o último, a 
maior  vítima  do  descontento  de 
Ford foi Sean Young. 

O beneplácito de Dick
Entre tanto cataclismo,  Blade Run-
ner tivo unha rara fortuna: recibir a 
bendición do autor do libro orixinal. 
Tras  rexeitar  o  guión  de  Fancher, 
Dick foi convidado a visitar a roda-
xe por Ridley Scott, quen ademais 
lle  proxectou  25  minutos  de  pelí-
cula. Vendo os copións, Dick emo-
cionouse até as bágoas: “Era o meu 
mundo interior, captárano perfecta-
mente”. Por desgraza, Philip K Dick 
morreu  en  marzo  de  1982,  meses 
antes da estrea do filme.

É Deckard un replicante?
Inicialmente,  tanto  os  guionistas 
como Ridley Scott partían da base 
de que o cazador de clons era hu-
mano, pero o director namorou da 
idea durante a produción, incluíndo 
detalles  como  o  famoso  unicornio 
de papel de prata. En 1982, Scott 
limitábase a dicir que era “unha po-
sibilidade  interesante”,  e  en  2000 
confirmou que as sospeitas dos fans 
eran  certas,  e  que  o  protagonista 
era  o  famoso  quinto  replicante. 
Ford afirma que, durante a rodaxe, 
o tema nin se mencionou, mentres 
que Rutger  Hauer  resume a visión 
máis  acertada  da  controversia:  “A 
quen lle importa que Deckard sexa 
un replicante? O único que importa 
é que, no fondo, compórtase como 
unha máquina”.
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