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La pel·lícula del Límit 
 
La pel·lícula sobre el Límit, és, sense dubte, la que van fer Kubrik i Clarke fa quaranta 
dos anys. Els crítics asseguren que és la millor pel·lícula mai feta sobre el gènere 
narratiu de ciència-ficció. Evidentment, els crítics de cinema no fan metafísica, i per tant 
no poden qualificar-la tal com és: un desassossegant viatge metafísic, tramat com un 
viatge odisseic, però en un context completament allunyat de les aventures del grec, car 
el nostre protagonista, David Bowman passa de simple astronauta a ser Déu. 
 
Kubrik i Clarke s’atreveixen amb el temps, però quan hi són al límit, perquè Bowman 
està davant un satèl·lit de Júpiter, anomenat Jàpet, i la seva nau resulta ja completament 
inútil per tornar a la Terra i per hibernar-lo a ell durant quatre anys, fins que la 
Discovery II el vingués a “retornar”, amb tots els seus companys morts o desapareguts 
en l’espai, i l’ordinador HAL 9000 completament desconnectat, i quan la Discovery ja 
s’ha tornat satèl·lit d’un satèl·lit, llavors Bowman surt de la nau  amb un càpsula 
espacial per fer l’únic que pot fer, seguir endavant, sigui el què sigui. 
 
I aquí és on el film i la novel·la s’atreveixen amb l’espai. Bowman vol aterrar sobre la 
superfície superior de l’AMT-2, el monòlit de proporció 1-4-9 que havien vist els 
primers homínids, que s’havia trobat enterrat a sis metres de profunditat a la Lluna, i 
que aquí a Jàpet és una mole enorme. Però no ho pot fer. No toca mai terra dur, i cau no 
en el temps sinó en l’espai: “Està buit...no s’acaba...i....Déu meu...està ple d’estrelles!” 
 
Un espai cau en un altre espai, que a la vegada s’obre en un nou espai... Aquí inicia 
Bowman el seu viatge final, tant curiós i inexplicable en la pel·lícula, pel qual la majoria 
d’espectadors han acabat creient que el film no s’entén. I efectivament, sinó llegeixes la 
novel·la, el film no s’entén. Kubrik va dir que estava intentant filmar el subconscient, 
dins un final obert. Res d’això.  Fins llavors estàvem en el pla de Real conegut. Érem 
molt lluny de la Terra, però tot tenia un ordre terrícola, els objectes, la parla, les 
distàncies, el propi Univers. Érem en una pel·lícula de ciència ficció. Inquietant amb el 
seu monòlit que fa soroll, però plenament embolcallada en ciència-ficció i fins i tot dins 
un ordre polític temporal a l’abast de l’espectador del moment de l‘estrena. 
 



Però quan Bowman cau dins la Porta de les Estrelles, l’AMT-2 de Jàpet, el film deixa de 
ser narratiu, perquè pretén explicar-nos un altre Univers, un altre espai-temps. El viatge 
en els espais dura eons, i no sabem si va endavant o endarrere, i de cop tot torna a ser 
normal (en la novel·la una habitació normal, en la pel·lícula estil Lluís XVI), 
terriblement real per a en Bowman i per a l’espectador, però el salt ontològic ja s’ha 
consumat. El que intenten explicar-nos és inconcebible, com diria Borges.  
 
Bowman regredeix en la seva vida fins a desaparèixer i tornar a néixer. El nen neix i 
plora. Està a vint mil anys llum de la Terra. La memòria de Bowman ha desaparegut. 
S’ha convertit en un poblador de les estrelles, de tres mil milions d’anys d’antiguitat, 
gent que van començar de carns i ossos i ara ja són sols pura energia,  i sap que hi ha 
més camins que un de sol a l’espai. I que el monòlit d’1-4-9, encara en tres dimensions, 
resulta una inutilitat per qui ja es mou en més dimensions. Per qui sap absorbir la 
realitat “com un tot per sentits molt més subtils que la visió” (p.291, ed. catalana) per 
qui coneix i sap reconèixer el material primigeni de la creació. Algú que està en l’espai 
quan el temps encara no ha començat. Algú que decideix a quina estrella de quin 
Univers vol anar, i es llença a través dels anys llum, fins que torna o arriba o va o  
apareix, com vulgueu, davant de lloc on havia nascut en el Real dels homes, i contempla 
el planeta terra, i amb un sol esforç de voluntat fa esclatar tots els ginys nuclears que 
giren al voltant de la Terra, perquè malgrat que aquella petita força destructiva no el pot 
molestar, ell prefereix “un cel més net” (p. 293). I així es queda, sol, rumiant que farà. 
 
Kubrik i Clarke, anuncien la destrucció final. Molt abans que nosaltres, uns éssers no 
com nosaltres, però de carn i ossos, en un probable planeta com el nostre van ser 
capaços, durant tres milions d’anys, d’esdevenir pura energia, i van esdevenir pagesos 
de les estrelles, conreant la ment allí on trobaven manera d’arrelar-la, de la mateix 
manera que en els llocs on arrelava malament, l’arrencaven amb indiferència: “I de 
vegades, desapassionadament, havien de treure les males herbes” (p. 248). Heus aquí el 
final de la història: els éssers que han creat els monòlits ens arrenquen, perquè no 
funcionem bé. I ho fan amb un enginyós sistema: com que ells no saben pas si tornaran 
a passar per aquí, on han instal·lat el monòlit pels primers homínids, per desenvolupar-
los la ment, han creat un sistema pel qual, si no funcionem bé ( i és evident que el viatge 
interestel·lar del Discovery es fa amb intencions polítiques i de poder, i per això 
l’americà no diu al rus res de res , i hi ha un quarantena a la Lluna, etc...), nosaltres 
mateixos ens destruirem. Bowman, un humà, llençat per la desesperació i la gosadia, 
cau en el monòlit de Jàpet, al qual els sobrehumans, per dir-ho així,  han dut a través de 
les radiacions de camps magnètics. Però Bowman, el més arriscat dels humans, serà 
precisament el transformat, per privilegi, en el nou ésser sobrehumà, el qual no dubtarà 
a cercar la Terra immediatament, car com a sobrehumà, sabrà perfectament que cal 
destruir-la. Fi de la història. 
 
L’Univers, molt més complex que no el nostre Real, segueix sense nosaltres, pels seus 
infinits camins. De fet, els altres sempre van sospitar que no en seriem bons. 
 
 
La metàfora 
 
S’ha dit que era una al·legoria sobre la condició de l’home, que té un alè mític, que 
presenta una idea científica de Déu, en un univers on tot està previst, que ens posa 
davant d’una intel·ligència superior...Probablement tot això sigui cert. També ho és que 



rau en el fons de la metàfora del viatge còsmic de Bowman, una intenció metafísica i 
ètica. 
Metafísica, perquè es planteja un origen i forma de l’existència. Ètica perquè es 
profetitza la destrucció dels humans, per incapaços, per hybris, per dir-ho així. Es ve a 
dir que no assolirem la intel·ligència superior, el necessari treball de la ment per ser 
bons, i que nosaltres, com el HAL (metàfora dins la metàfora), la incapacitat de 
reconèixer un error, la incapacitat de la humilitat, ens porta al crim, a la destrucció. 
 
Heus aquí que els ésser superiors de Kubrik i Clarke són bauçanians: tot està en el 
cervell. Però els humans no, per menyspreu del metafísic de l’Eixample. I del éssers 
superiors que han fet de l’homínid de la Terra, un planeta d’una galàxia perduda d’un 
Univers perduts entre molts altres Univers, algú amb cervell. Però l’intent ha fracassat. 
 
Metafísicament, Kubrik i Clarke fan el que poden. No poden explicar res, però ho 
superen per elevació, car hi ha qui és pura energia, hi ha qui ha deixat el cos, i pot tenir 
la memòria fora de si. Però aquests, tant llestos, que viatgen a través de tots  els espais, 
perquè son, i perquè fan el que fan? Què vol dir ser pura energia?  
 
Efectivament, la pel·lícula, i la novel·la, molt ben resoltes, van al Límit. Les imatges, 
altrament, i tenint en conte els quaranta anys passats, son esplèndides. El procés 
d’aproximació a Japet, inquietant. La mort de HAL, magnífica. El salt ontològic de 
l’homínid a la nau interestel·lar, exultant. Probablement sigui la millor pel·lícula de 
ciència-ficció feta mai, perquè de fet es la millor pel·lícula metafísica feta mai,  i és la 
millor perquè va al Límit de l’humà, i ens indica un camí o dimensió mental 
sobrehumana. No pot fer res més, però ja és molt per a una novel·la  tradicional i una 
pel·lícula. Per a una història, en definitiva.  
                                                                                   
El guió i la pel·lícula van ser escrites alhora. El film fou estrenat a Nova York l’abril del 
1968 i la novel·la editada el juny del mateix any. La idea nasqué de Stanley Kubrik, que 
cercà el que era en aquell moment el més reconegut escriptor de ciència ficció. Basant-
se en antics relats de Clarke, com “El sentinella” (The Sentil), del 1950, i altres, van 
estar quatre anys fent i desfent el guió i filmant. Tot el film i la novel·la tenen una base 
escrupolosament científica, i era intenció de Kubrik fer la pel·lícula definitiva sobre el 
gènere. De moment, ho ha aconseguit.  
 
 
Sinopsi  
 
Tres mil milions d’anys, uns homínids corren en grups tancats per sobre el planeta terra. 
Malviuen i passen gana. Lluiten per un trist bassal d’aigua. Les feres se’ls mengen. Però 
un matí una força els atrau cap a una estranya pedra negre, rectangular. Sense ells saber-
ho, la pedra els va donant instruccions per desenvolupar el cervell. De cop, el cap del 
grup comença a picar un os. Ha entrat en el seu seu cervell la capacitat de lògica, de 
causa efecte. Comença a picar tot el que troba. Aviat guanya amb facilitat al grup rival, i 
s’alimenten millor. L’os és llençat enlaire fent el gir dels dies, els anys, els segles,  els 
mil·lennis.... 
 
Una nau sortida de la terra entra majestuosament en l’estació espacial,  portant el Dr. 
Floyd. Destí, la Lluna. Un científic rus l’interroga dins l’estació orbital compartida.  Ell 
calla. Segueix el viatge, sol, ates per una hostessa. Aterra a la base Clavius. Es reuneix 



amb l’equip científic i militar. S’ha trobat un monòlit negre que emet una altíssima 
radiació. Estava enterrat a sis metres sota terra. Viatja per la lluna fins al lloc de la 
troballa. Baixen i s’hi fan fotos. De cop, el monòlit, que no emet cap llum, llença un 
potent soroll, un senyal a l’univers.  
 
Divuit mesos més tard, la nau Discovery avança majestuosa en direcció a una lluna de 
Júpiter, Jàpet, el lloc cap on anava dirigida la radiació del monòlit. Viatgen sis 
tripulants, tres d’ells en estat d’hibernació. Els altres dos comanden la nau per torns. El 
sisè és l’ordinador HAL 9000, que controla tota la nau. A bord tot és una rutina. La idea 
és arribar a Júpiter i deshivernar els tres científics, per localitzar l’origen del senyal. 
Més tard, hivernar-se tots, i esperar quatre anys la Discovery II que els vindrà a retornar. 
 
De sobte, HAL anuncia una averia en una peça exterior del radar que els manté en 
comunicació amb la Terra, una peça d’enorme precisió, la mínima desviació de la qual 
els pot fer perdre tot contacte. Surt un d’ells a l’exterior i canvia la peça. Un cop a dins, 
comproven que la peça no té cap error, malgrat l’alta fiabilitat de HAL. Ell ho escolta 
tot. Els dos tripulants es tanquen en una càpsula per discutir el problema. De la terra els 
anuncien que el doble de HAL no ha trobat tampoc cap error en la peça.  
 
A la novel·la, el mecànic torna a sortir per posar novament la peça, i HAL el 
desconnecta i el deixa inert a l’espai exterior. El segon tripulant, Bowman, parla amb 
HAL, que els ha llegit els llavis mentre reflexionaven el problema dins la càpsula, i ha 
vist com consideraven la possibilitat de desconnectar-li les funcions superiors i deixar 
només les automàtiques. HAL no vol morir, i tampoc vol que ningú sàpiga l’objectiu de 
la missió, que només ell coneix, perquè se sent capaç de fer-ho ell tot sol. Els 
programadors de HAL no havien contat que amb les funcions cerebrals incloses en 
l’ordinador, aquest generaria por, orgull i violència, fins a convertir-se en criminal. 
 
A la pel·lícula, Bowman surt amb una càpsula a caçar el cos mort del seu company, i 
quan intenta entrar, es troba que HAL li ha barrat l’escotilla. Es veu forçat a deixar anar 
altre cop el cos del company, i d’obrir manualment amb les pinces externes de la 
càpsula l’escotilla indicada, amb el problema que de dins de la càpsula a dins de la nau 
ha de passar un moment d’ingravidesa absoluta i sense oxigen. Ho fa, i l’operació surt 
bé. Entra dins la nau, i es dirigeix a desconnectar a HAL. 
 
La versió de la pel·lícula no és creïble, car quan el tripulant mecànic és desconnectat pel 
HAL, aquest desapareix immediatament en l’espai, ja que la velocitat de la Discòvery és 
de diversos milers de quilòmetres per hora. A la novel·la es diu diverses vegades que el 
segon tripulant ja haurà arribat a Júpiter. 
 
Bowman entra dins l’interior de HAL i el desconnecta lentament, mentre HAL va 
regredint cap a la infància, i al final calla. Mentrestant, però, HAL ja havia deshivernat 
els tres científics, que han quedat morts. 
 
Bowman es queda sol i desconnectat de la Terra. La nau avança, i Bowman resisteix la 
terrible solitud durant mesos perquè només té una idea: arribar a Júpiter i entendre el 
motiu del viatge. Efectivament, un cop a Júpiter, s’alinea amb el satèl·lit Jàpet, però com 
que l’el·lipse de Jàpet és molt gran, si es queda mirant no veurà gran cosa,i quan  el punt 
de Jàpet que ell vol veure  torni a passar, ell ja serà mort, i la Discovery només és ara un 
altre satèl·lit d’un satèl·lit de Júpiter. Tan sols té una opció, baixar amb la càpsula fins al 



monòlit enorme que hi ha a Jàpet, observar bé i tornar a la nau. Quan arribi la Discovery 
II almenys tindran alguna cosa.  
 
Surt de la nau amb la càpsula, però quan intenta aterrar sobre el monòlit, no pot tocar 
terra, i es troba amb un fons obert on cau a un altre espai, on apareix un altre univers, i 
així successivament, de manera terrible viatjant en els espais fins que de sobte apareix 
en una habitació, real, totalment real, i llavors començar a regredir en el temps fins a 
tornar al no res anterior a la naixença. A la pel·lícula es veu a ell mateix, vell, menjant, i,  
finalment, morint en un llit. 
 
Però quan torna a néixer, ja no és un humà, provinent dels antics homínids, sinó un ésser 
superior que ha comprès la inutilitat de la raça humana. A la pel·lícula només veiem 
com un fetus enorme es queda mirant la terra. A la novel·la sabem que aquest ésser 
superior, de la raça del vius des de fa tres milions d’anys que han creat els monòlits, fa 
explotar l’arsenal nuclear i destrueix el món, perquè tot i que la força dels humans és 
molt dèbil dins de l’univers i no li poden fer cap mal, ell, es diu a la novel·la, prefereix 
un univers més net.  
 
Així que el projecte de donar intel·ligència als homínids, i de sembrar el coneixement 
per tot l’univers d’aquests éssers superiors, ja pura energia, ha fracassat a la Terra. Però 
probablement no en molts altres llocs dels infinits universos existents, als quals ells 
viatgen només amb la força de la ment.  
 
 
 
JMa Uyà, març del 2010. 
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