
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI POT SER ESCRIT O PENSAT, POT SER FILMAT 

 STANLEY KUBRICK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDEX 
 

1. Introducció ………………………………………………………………….. 1 
 

2. Marc Teòric ………………………………………………………………….. 3 

2.1. Perfil del cineasta: Stanley Kubrick ………………………………….. 3 

2.1.1. Filmografia ………………………………………………….. 4 

2.2. El concepte d’adaptació cinematogràfica ………………………….. 9 

 2.2.1. Orígens   ………………………………………………………. 9 

 2.2.2. Primeres adaptacions   ………………………………………. 10 

 2.2.3. Alguns punts de vista respecte el cinema     ……………….. 12 

2.3. Problemàtiques de la transposició fílmica ………………………….. 14 

2.3.1. Terminologia ………………………………………………….. 14 

2.3.2. Hipotextos i hipertextos ………………………………….. 16 

2.3.3. Què és la transducció? ………………………………….. 17 

2.3.4. Text i transposició ………………………………………….. 18 

2.3.5. El dispositiu com a eina de mediació ………………….. 20 

2.3.6. Teoria de la performativitat: (re)narrar i noves perspectives  21 

2.3.7. Signe i icona ………………………………………………….. 23 

2.3.8. Ètica i estètica   ……………………………………………….. 24 

2.3.9. Proximitat i distància   ………………………………………… 26 

2.4. Descripció dels conceptes de les categories d’anàlisi   ……………. 27 

2.4.1. Estructura de la trama    ……………………………………… 27 

 2.4.1.1. Cronològica     ……………………………………….. 27 

2.4.1.2. Replay ………………………………………….. 28 

2.4.1.3.Contrapunt ………………………………………….. 28 

2.4.1.4. Circular ………………………………………….. 29 

2.4.2. Espai i temps    .……………………………………………….. 28 

 2.4.2.1. Vectorial progressiu    ……………………………… 29 

 2.4.2.2. Discontinu ………………………………………….. 29 

  2.4.2.2.1. Analepsi ………………………………….. 29 

  2.4.2.2.2. Prolepsi ………………………………….. 29 

 

3. Primera aproximació a l’obra de Stanley Kubrick ………………….. 30 
 



 

4. Metodologia   ……………………………………………………………….... 35 

4.1. Objectius    ………………………………………………………………. 35 

 4.1.1. Objectius generals ………………………………………….. 35 

 4.1.2. Objectius específics ………………………………………….. 35 

4.2. Preguntes d’investigació .…………………………………………. 36 

4.3. Hipòtesis ………………………………………………………….. 36 

4.4. Objecte d’estudi ………………………………………………….. 37 

4.4.1. Selecció i justificació de la mostra ………………………….. 37 

4.5. Criteri metodològic ………………………………………………….. 38 

4.5.1. Tipus d’investigació ………………………………………….. 38 

4.5.2. Unitats d’anàlisi ………………………………………….. 39 

4.6. Procediments ………………………………………………………….. 41 
 

5. Anàlisi dels films en relació a l’obra original   ………………………… 45 

5.1. Lolita ………………………………………………………………….. 45 

5.1.1. Estructura de la trama ………………………………….. 45 

5.1.2. Divisió dels actes ………………………………………….. 51 

5.1.3. Espai i temps     ……………………………………………….. 52 

5.1.4. Ideologia de les obres ………………………………….. 54 

5.1.5. Representació del protagonista ..………………………… 56 

 5.1.5.1. Estètica ………………………………………….. 56 

 5.1.5.2. Caràcter ………………………………………….. 56 

 5.1.5.3. Sociologia ………………………………………….. 57 

5.1.6. Representació de l’antagonista ………………………….. 57 

 5.1.6.1. Estètica ………………………………………….. 57 

 5.1.6.2. Caràcter ………………………………………….. 57 

 5.1.6.3. Sociologia ………………………………………….. 58 

5.2. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 59 

5.2.1. Estructura de la trama …………………………………… 59 

5.2.2. Divisió dels actes …………………………………………… 60 

5.2.3. Espai i temps  …………………………………………… 63 

5.2.4.  Ideologia de les obres …………………………………… 64 

5.2.5. Representació del protagonista …………………………… 66 

 5.2.5.1. Estètica ………………………………………….... 67 



 

 5.2.5.2. Caràcter ………………………………………….... 67 

 5.2.5.3. Sociologia …………………………………………… 68 

5.2.6. Representació de l’antagonista …………………………… 68 

 5.2.6.1. Estètica …………………………………………… 68 

 5.2.6.2. Caràcter …………………………………………… 69 

 5.2.6.3. Sociologia …………………………………………… 69 
 

5.3. 2001: A Space Odyssey …………………………………………… 70 

5.3.1. Estructura de la trama ……………………………………. 70 

5.3.2. Divisió dels actes ……………………………………………. 73 

5.3.3. Espai i temps  ……………………………………………. 75 

5.3.4.  Ideologia de les obres ……………………………………. 76 

5.3.5. Representació del protagonista ……………………………. 77 

 5.3.5.1. Estètica ……………………………………………. 77 

 5.3.5.2. Caràcter ……………………………………………. 78 

 5.3.5.3. Sociologia ……………………………………………. 79 

5.3.6. Representació de l’antagonista ……………………………. 79 

 5.3.6.1. Estètica ……………………………………………. 80 

 5.3.6.2. Caràcter ……………………………………………. 80 

 5.3.6.3. Sociologia ……………………………………………. 80 

5.4. A Clockwork Orange ……………………………………………………. 82 

5.4.1. Estructura de la trama ……………………………………. 82 

5.4.2. Divisió dels actes ……………………………………………. 86 

5.4.3. Espai i temps  ……………………………………………. 88 

5.4.4. Ideologia de les obres ……………………………………. 89 

5.4.5. Representació del protagonista ……………………………. 91 

 5.4.5.1. Estètica ……………………………………………. 91 

 5.4.5.2. Caràcter ……………………………………………. 92 

 5.4.5.3. Sociologia ……………………………………………. 93 

5.4.6. Representació de l’antagonista ……………………………. 93 

 5.4.6.1. Estètica ……………………………………………. 94 

 5.4.6.2. Caràcter ……………………………………………. 94 

 5.4.6.3. Sociologia ……………………………………………. 94 
 

 



 

 

5.5. The Shining ……………………………………………………………. 95 

5.5.1. Estructura de la trama ……………………………………. 95 

5.5.2. Divisió dels actes ……………………………………………. 98 

5.5.3. Espai i temps  ……………………………………………. 100 

5.5.4.  Ideologia de les obres ……………………………………. 102 

5.5.5. Representació del protagonista ……………………………. 104 

 5.5.5.1. Estètica ……………………………………………. 104 

 5.5.5.2. Caràcter ……………………………………………. 104 

 5.5.5.3. Sociologia ……………………………………………. 105 

5.5.6. Representació de l’antagonista ……………………………. 106 

 5.5.6.1. Estètica ……………………………………………. 106 

 5.5.6.2. Caràcter ……………………………………………. 106 

 5.5.6.3. Sociologia ……………………………………………. 107 

 

6. Anàlisi de resultats ……………………………………………………. 108 
 

7. Conclusions ……………………………………………………………. 114 
 

8. Bibliografia  ……………………………………………………………. 119 
 

9. Annexos  ……………………………………………………………. 128 



1 

1. INTRODUCCIÓ 

 

El cinema com a mitjà d’expressió és només una confirmació que la convergència 

entre la màquina i la cultura comporta, a priori, una democratització d’aquesta última 

ja des de la invenció de la impremta de Gutenberg. Per tant, l’art cinematogràfic és un 

element que permet als creadors explicar una història i als espectadors gaudir i 

endinsar-se en un univers fora de la realitat. Es tracta, al cap i a la fi, d’una evolució 

de les narracions orals que es van convertir en literàries i que, en els nostres temps, 

gràcies als avenços tecnològics, inclouen imatges en moviment. Amb aquesta visió 

del cinema, la d’una eina cultural i, per tant, potencialment transformadora de la 

societat, vam encetar el nostre procés per escollir un objecte d’estudi.  

 

Després de força debats, pluja d’idees, acords i desacords, vam concloure que ens 

semblava interessant comparar, d’alguna manera, el cinema amb la literatura. A partir 

d’aquest punt, i compartint el gust pel cinema de Stanley Kubrick, als nostres caps es 

va començar a formar una idea força clara del tema del present treball, que no és altre 

que l’anàlisi de la filmografia del director estatunidenc Stanley Kubrick.  

 

Per a dur a terme la nostra investigació hem seleccionat l’etapa anglesa del director, 

més concretament l’etapa que engloba la dècada dels ‘60 i ‘70, que compta amb les 

pel·lícules Lolita (1962), Dr. Strangelove (1964), 2001: A space odyssey (1968), The 

Clockwork orange (1971) i The Shining (1980). Amb la selecció d’aquestes obres es 

vol  fer una anàlisi de les adaptacions en el cinema de Kubrick, un director reconegut, 

amb una carrera plena de grans pel·lícules.  

 

Partint dels films ja mencionats, que inclouen només aquells que es van basar en una 

peça literària escrita al llarg del segle XX, es volen estudiar les diferències entre les 

obres originals (literàries) i la seva corresponent adaptació (audiovisual), no basant-

nos en estàndards de qualitat entre ambdues expressions narratives, sinó de trama, 

argument i, sobretot, representació de les idees.  

 

Així doncs, el present treball comença amb un breu perfil del cineasta per 

contextualitzar tant a l’autor com el moment històric en què va viure, acompanyat de 
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la seva filmografia completa. A continuació, el treball se centra en algunes teories de 

l’adaptació i n’extreu elements interessants que serviran, a posteriori, per a dur a 

terme l’anàlisi de les pel·lícules seleccionades. Així mateix també es teoritza sobre 

certs elements de la narrativa audiovisuals necessaris per a la ulterior anàlisi i es 

realitza una aproximació al cinema de Stanley Kubrick per a entendre les seves 

obsessions i la seva manera de copsar i entendre el món. 

 

Així les coses, un cop desenvolupats els elements teòrics del treball i havent explicitat 

les hipòtesis i la metodologia de la nostra investigació, ens centrem en l’anàlisi dels 

films de manera individual. Cada element de la mostra que conforma el conjunt de la 

investigació es troba dividit en sis apartats (estructura de la trama, divisió dels actes, 

espai i temps, ideologia de les obres, representació del protagonista i representació 

de l’antagonista) que s’analitzen no només en si mateixos, sinó també en relació amb 

la novel·la original. D’aquesta manera es pot realitzar una comparativa i obtenir-ne 

conclusions, que, en l’últim apartat, seran interpretades per arribar a la comprovació 

i/o refutació de les nostres hipòtesis. 

 

Per tant, aquest treball es du a terme a partir de la convicció que les adaptacions 

cinematogràfiques no representen un demèrit respecte l’obra literària original, sinó 

que ambdues actuen com a material complet i independent i que, en conseqüència, 

no cal categoritzar-les una per sobre de l’altra. 

 

Amb tot, aquest treball pren com a mostra alguns dels films més importants de la 

carrera com a director de Stanley Kubrick per a estudiar un tema com és el de les 

adaptacions, de manera que a partir d’un director del segle XX es posa sobre la taula 

un assumpte que, encara avui en dia, és matèria d’estudi i discussió acadèmica. 
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2. MARC TEÒRIC 

 

2.1. Perfil del cineasta: Stanley Kubrick 

 

El director, guionista, productor i fotògraf Stanley Kubrick, considerat com un dels 

realitzadors més importants de la història del cinema, va néixer el 26 de juliol de 1928 

a Nova York i es va criar a Grand Concourse amb el carrer 196 al Bronx. Kubrick mai 

va ser un bon estudiant i s’escapava de les classes de la Taft High School. Tanmateix, 

assistia de manera regular a les sessions dobles de les sales Loew's Paradise y 

R.K.O. Fordham, ja que d’acord amb les seves pròpies paraules (citat per Weinraub, 

1999): 

 

Era muy importante ver ocho veces por semana aquellas películas corrientes 

y molientes de Hollywood, precisamente porque la mayoría de ellas era infame. 

Antes incluso de tener la más remota idea de los problemas que supone hacer 

películas, sospechaba que no podría nunca hacer una que fuese peor que las 

que veía. De hecho, también sentía que podría hacerla mucho mejor. (p.65) 

 

Alexander Singer afirma a Stanley Kubrick: biografia (2009) de John Baxter que la 

família Kubrick era pròspera, ja que “vivia en una autèntica casa [...] quan tothom [del 

Bronx] vivia en pisos” (p.31). La tranquil·litat de viure en una situació relativament 

còmoda va ajudar al jove Kubrick a desenvolupar un gran interès per la literatura, els 

escacs (joc en el qual era expert), i la fotografia, una afició que li va permetre 

aconseguir el seu primer contracte professional amb la revista Look entre finals de la 

dècada dels ‘40 i principis dels ‘50. Com a fotògraf i camarògraf va aconseguir dur a 

terme uns reportatges que el van iniciar en el món del cinema i dels quals parlarem a 

l’apartat 2.1.1. Filmografia. 

 

El director de cintes com Lolita o 2001: A Space Odyssey va anar prenent consciència 

a mesura que coneixia la indústria de Hollywood de que necessitava assumir un 

control total sobre les seves pel·lícules per poder expressar allò que volia de la 

manera que li resultés més interessant. Això, sumat a una voluntat fèrria de perfecció 
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i minuciositat, el va convertir en una mena d’enfant terrible del cinema de finals del 

segle XX. 

 

2.1.1. Filmografia  

La relació de Kubrick amb la imatge neix de la seva passió per la fotografia. 

Tanmateix, la necessitat d’explicar històries a partir d’imatges en moviment és un afer 

que sorgeix en el si intern de Kubrick l’any 1950, moment en què va estrenar Day of 

the fight, un curt documental en blanc i negre sobre la rutina diària de Walter Cartier 

abans d’un important combat de boxa contre Bobby James. Un any més tard, Kubrick 

va repetir l’experiència amb The Flying Padre, un curt documental que segueix durant 

dos dies els desplaçaments del sacerdot Fred Stadtmuller amb el seu avió monomotor 

Spirit of Saint Joseph en l’entorn del Nou Mèxic rural. Gràcies a aquests dos curts 

produïts per RKO Pictures, l’any 1953 el Sindicat Internacional de Mariners (S.I.U.) va 

oferir a Kubrick l’oportunitat de rodar The Seafarers, un migmetratge a color en què 

es promociona la Seafarers International Union mitjançant la descripció de les tasques 

que realitzen, els beneficis que atorga formar-ne part i entrevistes amb alguns dels 

implicats. Aquestes tres peces suposen un punt de partida per Kubrick, que l’any 1953 

va poder estrenar el seu primer llargmetratge: Fear and Desire. Aquest film, “gestat 

amb mitjans pràcticament artesanals” (Riambau, 2004, p.14) mostra a un grup de 

quatre soldats atrapats en les línies enemigues d’una guerra imaginaria. Kubrick va 

definir aquesta pel·lícula, que suposava el seu debut cinematogràfic com “una 

ineptitud i un producte pretensiós” (Macnab, 2013, p.99). De fet, va fer desaparèixer 

de circulació les còpies d’aquesta pel·lícula, cosa que demostra la seva autoexigència 

i la minuciositat que demanava a totes les persones que, d’una manera o altra, 

participaven en la creació del film. 

 

En contraposició a Fear and Desire, Kubrick va rodar l’any 1955 un llargmetratge de 

poc més d’una hora de duració titulat Killer’s Kiss, una història pulp en què un 

boxejador i una taxi dancer1 intenten fugir de les misèries que els atrapen a Nova 

 
1 Les taxi dancer eren companyes de ball que cobraven per dansar amb els clients. Aquest 

tipus de servei va aparèixer i va ser força popular als Estats Units durant la dècada dels anys 

‘20. Els homes compraven tiquets i a canvi d’aquests, podien triar companyes de ball per  
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York. Aquesta pel·lícula funciona com una obra que serveix a Kubrick per marcar el 

seu estil propi, tal i com afirma Michael Herr (2001) quan escriu que “en deu segons 

podem adonar-nos de la fascinació que sentia [Kubrick] pel cinema, de la seva 

increïble habilitat omplint cada escena d’idees, ambició, i la coneguda mescla 

d’exactitud clínica i continua irrealitat que constitueix la seva firma” (p.40).  

 

Aquest fet va destacar, ja de manera evident l’any 1956 amb l’estrena de The Killing, 

una cinta noir en què Kubrick, amb gran habilitat, retrata el procés d’atracament a un 

hipòdrom. Aquesta pel·lícula, produïda de manera independent, va estar nominada a 

millor pel·lícula per la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). 

 

Un any més tard, Kubrick va dirigir Paths of Glory, una film que destaca pel seu 

missatge antibel·licista i que està basat en la novel·la homònima de Humphrey Cobb. 

La cinta, nominada al BAFTA com a millor pel·lícula i a millor guió de drama pel Writers 

Guild of American Awards (WGA) va fer coincidir a Kubrick amb l’actor Kirk Douglas, 

que va establir amb el jove director una relació complicada a causa de l’obsessiva 

minuciositat d’aquest en la seva recerca de la perfecció tècnica.  

 

No obstant això, Douglas i Kubrick van repetir l’experiència de treballar junts gràcies 

a l’actor estatunidenc, que volia portar a la gran pantalla la novel·la Spartacus de 

Howard Fast amb guió de Dalton Trumbo. Malgrat que tant l’escriptor de l’obra literària 

com el guionista estaven en la llista negra del Comitè d’Activitats Antiamericanes, 

l’any 1960 es va estrenar Spartacus protagonitzada per Kirk Douglas i dirigida per 

Stanley Kubrick, que va substituir al director original, Anthony Mann, als pocs dies de 

l’inici del rodatge d’acord amb la petició de l’actor. La pel·lícula va convertir-se en 

l’última obra que va realitzar Kubrick a Hollywood, puix que després dels problemes 

amb els estudis i amb el propi Douglas, el realitzador va prendre la decisió de marxar 

al Regne Unit. 

 

Kubrick va rebre una nominació dels Globus d’Or com a millor director per la seva 

feina en el peplum protagonitzat per Kirk Douglas. Precisament dos anys després, el 

 
cadascun dels temes musicals. Per cada cop que sortien a ballar, les noies cobraven una 

petita comissió. 
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1962, Kubrick rebia la mateixa nominació per les seves tasques de direcció al 

llargmetratge Lolita basat en l’obra homònima de Vladimir Nabokov. L’escriptor rus va 

escriure el guió per a la versió cinematogràfica i va rebre una nominació a l’Oscar com 

a millor guió adaptat. Aquesta obra, objecte de tot tipus de polèmiques a causa de la 

controversia que generava el contingut de la pel·lícula es va estrenar amb el tagline 

següent: how did they ever make a movie of Lolita? o cómo se han atrevido a hacer 

una película sobre Lolita? La pregunta, més enllà del truc comercial, representa molt 

bé l’esperit del film (així com el de la novel·la original) que vol mostrar de manera 

sarcàstica i descarnada la repugnància de les fantasies pedofíliques i incestuoses, 

sempre establertes des d’una posició de poder heteropatriarcal. Les actuacions de 

James Mason (Humbert Humbert) i Sue Lyon (Lolita) van ajudar a completar un gran 

film que va colpir a la societat pel seu plantejament i amoralitat.  

 

Aquest estil colpidor retornaria, en forma de comèdia negra, amb Dr. Strangelove or: 

How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, una pel·lícula de l’any 1964 que, 

igual que Paths of Glory, conté un missatge antibel·licista molt potent. En aquest cas, 

tanmateix, es mescla la serietat del tema que tracta, una guerra que pot aniquilar la 

humanitat, amb uns personatges i unes escenes magníficament rodades i que 

contenen altes dosis de crítica envers la pròpia naturalesa de l’ésser humà i els 

estaments militars dels Estats Units. Que Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop 

Worrying and Love the Bomb sigui una comèdia té tot el sentit del món, car que “el 

sentit de la fabricació d’armes atòmiques deixés de ser el de guanyar la guerra per 

convertir-se en dissuadir a l’enemic de fer-la” (Duroselle, 1978, pp.106-112). És, 

doncs, un conflicte absurd i així queda palès en el film, en què una de les imatges 

més repetides a les instal·lacions militars és el cartell en què es pot llegir: Peace is 

our profession2.  

 

La cinta compta amb l’actor Peter Sellers que interpreta tres papers al llarg de la 

pel·lícula. Per un cantó té el rol de president dels Estats Units, de l’altre el de Dr. 

Strangelove i a més, interpreta a Lionel Mandrake, un coronel de la Royal Air Force 

(RAF) que ajuda a evitar el desastre nuclear des de la pròpia base aèria. 

 
2 La pau és la nostra dedicació. [traducció pròpia] 
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Després de firmar aquesta brillant sàtira sobre la Guerra Freda, Kubrick va immiscuir-

se en el món de la ciència ficció amb l’adaptació d’un relat curt d’Arthur C. Clarke. 

D’aquesta breu història, que el propi Clarke ajudaria a guionitzar, va néixer 2001: A 

Space Odyssey, una pel·lícula de 1968 que ajuda a dignificar el gènere de la ciència 

ficció i que gràcies al perfeccionisme obsessiu de Kubrick i a un gran disseny d’efectes 

especials, va sorprendre a la crítica i espectadors. El film narra la història de la 

humanitat, des dels primers homínids fins a la consecució del control total per part 

d’un ordinador i compta amb una banda sonora conformada per música clàssica, ja 

que Kubrick va rebutjar les peces creades pel compositor Alex North, en l’últim 

moment. Quedava demostrat, doncs, el difícil caràcter de Kubrick i les dificultats de 

treballar en els seus projectes, així com la brillantor del seu geni artístic. 

 

No va ser fins el 1971 que Kubrick va tornar a dirigir una pel·lícula. En aquesta ocasió 

va adaptar un text d’Anthony Burgess, Clockwork Orange, una distopia situada a 

Anglaterra que reflexiona sobre la violència individual i social. En aquesta ocasió, i 

com no podria ser d’altra manera amb el cinema que proposava Kubrick, el 

llargmetratge va ser, de la mateixa manera que ho havia sigut el llibre quan es va 

publicar l’any 1962, objecte de polèmica a causa de les qüestions que posava en 

boga, així com la cruesa de moltes de les imatges que apareixen en el metratge. A tot 

això cal afegir el canvi de final i tot el que això representa (que serà comentat en el 

punt 5.4.). Tot i això, la pel·lícula va optar a diversos premis Oscar, Globus d’Or i 

BAFTA, entre d’altres reconeixements internacionals. 

 

Ara bé, no tot a la carrera cinematogràfica de Kubrick van ésser èxits. Un projecte 

personal que mai va poder dur a terme va ser un guió al voltant de la figura de Napoleó 

Bonaparte. No obstant això, les bases que havia anat construint per a la realització 

d’aquest projecte van servir per a que el 1975 veiés la llum Barry Lyndon, un film situat 

al segle XIX que narra les aventures i desventures d’un noi en aquella època. La cura 

obsessiva pels detalls es fa evident durant la producció del llargmetratge, en què la 

il·luminació es planteja únicament amb llum natural i ajuda d’espelmes i qualsevol 

detall del film, des dels vestits fins als carruatges, passant pels detalls de l’interior d’un 

habitatge, estan basats en documents històrics d’aquell moment. D’aquesta manera, 

Kubrick aconsegueix dotar d’un màxim de realisme aquest film basat en la novel·la de 

1844 The Luck of Barry Lyndon que va optar a set Oscars i en va guanyar quatre: a 
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millor direcció artística, millor vestuari, millor fotografia i millor banda sonora adaptada. 

Tanmateix la rebuda de la pel·lícula, que comptava amb molta expectació a causa de 

les estrenes anteriors, va ser, comparativament, menys positiva i Barry Lyndon es va 

convertir, pel públic general, en un dels èxits menors de Stanley Kubrick.  

 

Van haver de passar cinc anys per a que Kubrick tornes a dirigir una pel·lícula. L’any 

1980 el director de Nova York va portar a la gran pantalla una adaptació de la novel·la 

The Shining de Stephen King. El guió, co-escrit per Kubrick i Diane Johnson narra 

l’estada a l’hotel Overlook de la família Torrance durant els mesos d’hivern en què el 

pare fa de vigilant de l’establiment, que està completament aïllat. Durant aquest temps 

de solitud, estranys fenomens transformen a Jack Torrance en un psicòpata assassí. 

Una de les escenes més famoses de The Shining és el recorregut del fill de la família 

pels passadissos de l’hotel, que es va dur a terme amb una novetat tecnològica, la 

steadycam, que va popularitzar-se gràcies a aquest llargmetratge. Stephen King, 

l’autor de l’obra original, va criticar els canvis que va realitzar Kubrick en el moment 

d’adaptar la seva novel·la, ja que va considerar-los una mena de traïció a la peça 

original.  

 

Durant la dècada dels ‘80 Kubrick només va rodar dues pel·lícules: la primera, The 

Shining, una cinta de terror i l’any 1987, Full Metal Jacket, un film que retorna als 

postulats antibel·licistes que ja va esgrimir en pel·lícules anteriors, en aquesta ocasió 

situant l’acció a la guerra de Vietnam. 

 

Un cop arribats a aquest punt, Kubrick només va rodar una pel·lícula més abans de 

morir. L’any 1999 i després de més d’una dècada sense estrenar cap cinta, el director 

del Bronx va presentar Eyes Wide Shut, un film protagonitzat per Tom Cruise i Nicole 

Kidman en els papers de Bill i Alice Harford, un matrimoni jove i exitós a nivell 

professional que a causa de la revelació d’una infidelitat del passat converteix la nit 

del Bill en un viatge catàrtic que li servirà per replantejar-se la seva brújula moral. 

Aquest drama eròtic va comportar una gran expectació perquè els protagonistes eren 

parella en la realitat i a això se li sumava l’actitud demiurgica que Kubrick havia 

adoptat en totes les seves obres. Com a afegitó, un cop acabada la postproducció 

Kubrick va perir i Eyes Wide Shut es va convertir en una cinta llegendària d’un dels 

cineastes més talentosos del segle XX. 
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2.2. El concepte d’adaptació cinematogràfica 

 

2.2.1. Orígens 

El naixement del cinema té el seu origen en “una triple confluencia: tradicions populars 

(circ, pantomima), de la ciència (per descompondre el moviment per la seva posterior 

anàlisi) i per últim dels elements de representació burgesa (teatre, novel·la i  pintura)” 

(Ruiz Blanco, 2018, p.27).  

 

D’acord amb Encarnación Gómez López (2010), cal parar especial esment a la 

representació literària i teatral, que a partir dels inicis del segle XX quedarà 

implementada d’acord amb la tradició burgesa de la segona meitat del segle XIX, ja 

que “en prendre com a referència la literatura, el nou mitjà [cinema] és acceptat per la 

burgesia, eleva el seu prestigi –cinema com a art– i, a més, la literatura li serveix per 

saciar la seva necessitat d’explicar històries” (Gómez López, 2010, p.246). 

 

Aquests son els motius que permeten que el cinema es postuli com una qüestió 

socialment transversal, que apel·la al proletariat però també als estaments socials 

més elevats. Ara bé, tal i com afirma Gómez López (2010) a causa de l’origen 

certament popular, sempre ha existit la creença que l’hipotext original sempre serà 

superior a l’hipertext del nou mitjà, puix que les qualitats del cinema no son 

comparables a les de la literatura. 

 

Si a tot l’anterior afegim que l’any 1896 es va dur a terme la considerada primera 

adaptació del cinema, Faust, de la mà dels germans Lumière, podem comprovar que 

el cinema va sorgir com un art dedicat a narrar histories, i, en compartir certes 

similituds amb el teatre i la literatura, tant cineastes com escriptors i públic el van 

associar amb aquesta última. 

 

Així les coses, hem vist que els orígens del cinema estan no només lligats amb l’art 

de narrar en sí, sinó que també estan intrínsecament lligats al fet d’adaptar històries. 

D’acord amb José Luis Sánchez Noriega (2000) “el procés pel qual un relat [...] 

expressat en forma de text literari esdevé, mitjançant successives transformacions [...] 

en un altre relat similar expressat en forma de text fílmic” (p.47) s’anomena 
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transducció. Aquesta explicació teòrica, relativament recent no ens ha de fer oblidar, 

tanmateix, que el fet de transduir: 

 

[...] ha sido una práctica extendida en toda la historia del arte y de la cultura: 

como es conocido, las obras de Shakespeare recogían diversas tradiciones 

orales, las novelas del XIX eran muy frecuentemente llevadas al teatro, los 

libretos de gran parte de las óperas se basan en novelas, hay decenas de obras 

a cargo de autores consagrados de mitos y personajes como Don Juan o 

Carmen. (Sánchez Noriega, 2001, p.69)  

 

Malgrat haver definit el terme transducció i a causa de la seva rellevància teòrica en 

el present treball, més endavant ens centrarem amb més profunditat en les seves 

implicacions en la literatura i el  cinema, o, dit d’altra manera, en l’art de narrar 

històries. 

 

2.2.2. Primeres adaptacions 

La convergència entre textos originals i adaptacions cinematogràfiques es va produir 

des de les albors del cinema, com demostra el fet que: 

 

Los primeros grandes cineastas se apoyaron [...] en la tradición literaria para 

desarrollar las primeras convenciones narrativas cinematográficas, al tiempo 

que utilizaban los argumentos literarios y teatrales como base para la narración 

fílmica. Conocidos los casos de Griffith, en Norteamérica, quien basó sus 

películas en obras de teatro, novelas, relatos cortos, textos clásicos, e incluso 

en poemas; y, en Europa, de Meliés, quien en 1900 ya había adaptado La 

Cenicienta al cine, partiendo no ya del cuento sino de una adaptación teatral 

de este. Dos años más tarde, estrenaría su célebre Viaje a la Luna, utilizando 

como fuente las novelas de Julio Verne y de H.G. Welles. (Frago, 2005, p.50) 

 

Un cas paradigmatic de les reaccions davant d’una adaptació cinematogràfica basada 

en un text literari el trobem al llarg dels primers anys dels ‘30. En aquesta dècada es 

van adaptar tres obres d’escriptors i dramaturgs importants: per una banda, el 1930, 

Die Dreigroschenoper de Bertold Brecht i Der Blaue Engel –adaptació de Professor 

Unrat oder Das Ende eines Tyrannen de Heinrich Mann– i per l’altra, Berlin 



11 

Alexanderplatz d’Alfred Döblin el 1931. Davant de les peces, cada autor va reaccionar 

de manera diferent: 

 

Brecht, que al principio se interesa por el cine y participa en el primer guión de 

esta adaptación y que en su exilio en Hollywood trabaja en producciones 

fílmicas, al ver que su mensaje político había desaparecido, se querella contra 

la productora Nero Film AG. Döblin no queda satisfecho con la versión de su 

Berlin Alexanderplatz pues se hizo para lucimiento del actor principal, 

modificando sus aportaciones al guión. Heinrich Mann, el único que no había 

participado en el guión, refleja una opinión más positiva sobre la adaptación en 

su ensayo Der Blaue Engel wird mir vorgeführt (Gómez López, 2010, p.247). 

  

A l’assaig, Mann expressa la seva gratitud cap a l’art cinematogràfic aplaudint, com 

segueix, la transducció realitzada: 

 

Una novel·la no pot convertir-se fàcilment en una pel·lícula. Té moltes cares i 

només una està dirigida al cinema. S’ha d’aconseguir girar correctament. Crec 

que és el que va passar aquí. [...] La trama s’estira, els problemes són diferents; 

però res no canvia en la forma. Bàsicament s'ha mantingut igual. Ara, la història 

viu també en la pel·lícula en comptes de viure únicament en la novel·la; això 

canvia la seva trajectòria, però no la seva naturalesa (citat per Gómez López, 

2010). 

 

Respecte els textos anteriors podem extreure’n diverses conclusions; per un cantó, 

que la creació de productes cinematogràfics està relacionada des del seu inici amb 

les altres arts, bé siguin literàries o escèniques, i per un altre, que les adaptacions han 

servit com a mecanisme de creació del llenguatge fílmic. De fet encara avui en dia la 

interrelació entre textos originals i adaptacions esta arrelada en la creació de 

productes audiovisuals. Aquestes relacions simbiòtiques permeten, al cap i a la fi, el 

nodriment de totes les arts; tanmateix, com indicava Joy Gould Boyum:  

 

Nobody loves an adaptation. Not literary enough in that it proceeds through 

pictures, not cinematic enough in that it has its origins in words, it finds itself in 
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a no man’s land, caught somewhere between a series of conflicting aesthetic 

claims and rivalries3 (citat per Frago, 2005). 

 

La localització “en terra ignota” produïa la incomprensió d’aquesta tipologia de 

productes, a la qual tampoc ajudava el fet que “en els primers anys cinematogràfics 

va haver abusos i plagis d’obres literàries i pel·lícules d’escassa qualitat, que van 

propiciar crítiques negatives” [...] (Frago, 2005, p.50). Aquesta qüestió, juntament amb 

el fet que “a causa de l’origen popular [del cinema] s’ha cregut, històricament, que 

l’original literari només pot perdre en ser adaptat al nou mitjà, car les qualitats 

específiques del cinema no poden estar a l’altura” (Gómez López, 2010, p.246) han 

propiciat que les adaptacions cinematogràfiques pateixin un prejudici sever i injust en 

moltes ocasions. 

 

2.2.3. Alguns punts de vista respecte el cinema  

Aquest context de despreci cap a les adaptacions d’hipotextos literaris va conduir a 

autors com el francès Louis Delluc a la creació d’una línia de pensament que 

considerava que en l’experiència cinematogràfica ressalten “les qualitats de música, 

poesia i somni” (Frago, 2005, p.52) i que, per tant, no estan unides al drama i a la 

narrativa, sinó a quelcom menys mundà i més espiritual. Amb aquest punt de vista es 

pretenia defensar la idoneïtat de crear adaptacions cinematogràfiques, però es 

deslligava completament al cinema de la narrativa. 

 

Una altra posició respecte l’adaptació era l’anàlisi del producte audiovisual en funció 

del model literari i tenint en compte el grau de fidelitat aconseguit, menyspreant les 

omissions i els canvis visibles en l’adaptació, i sense tenir en compte que es tractava 

de transformacions que complien una funció dins de la narrativa pròpia del cinema. 

Aquest prejudici ha arribat als nostres dies acompanyat, també, per les opinions de 

grans figures de la cultura del segle XX, que, com demostren les paraules següents, 

 
3 A ningú li agrada una adaptació. No és prou literaria perquè s’expressa en imatges ni prou 

cinematogràfica perquè té com a orígen els mots, cosa que la sitúa en una terra de ningú, 

atrapada en algun lloc que es troba entre una sèrie de reivindicacions estètiques i rivalitats 

conflictives. [traducció pròpia] 
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consideraven que els mitjans de comunicació de masses, entre els què s’inclou el 

cinema, podien pervertir a la població: 

 

Cuando los libros o las reproducciones de cuadros se llevan al mercado a 

precios bajos y se venden grandes cantidades, esto no afecta a la naturaleza 

de los objetos en cuestión. Pero su naturaleza se ve afectada cuando los 

objetos mismos sufren cambios como una nueva escritura, la condensación o 

el resumen, […] o la adaptación para el cine. Esto no significa que la cultura se 

difunda en las masas, sino que se destruye la cultura para brindar 

entretenimiento. La consecuencia no es la desintegración sino el deterioro, y 

quienes lo promueven no son los compositores populares sino un tipo de 

intelectuales especial, a menudo bien formados e informados, cuya única 

función es organizar, difundir y cambiar los objetos culturales para convencer 

a las masas de que Hamlet puede ser tan divertido como My Fair Lady, y quizá 

igualmente educativo. (Arendt, 1996, p.219) 

 

La jerarquització de les arts que implica la consideració anterior realitzada, val la pena 

recordar-ho, pels propis artistes, representada en l’amalgama de textos recollits a Los 

escritores frente al cine (1997), en què George Bernard Shaw nega el valor artístic 

del cinema més enllà de l’entreteniment o H.G.Wells es pregunta, respecte el fet 

d’afegir so al cinema, si les màquines convertiran a l’ésser humà en un robot, és una 

gran demostració teòrica de les rivalitats a què s’ha hagut d’enfrontar, no només 

l’adaptació cinematogràfica en particular, sinó el cinema en general. Al final, però, 

hem de donar la raó a Roland Barthes (citat per Cid, 2011) quan afirmava que “la 

veritable crítica dels llenguatges no consisteix en jutjar-los, sinó en distingir-los”. 

 

Abans d’acabar, tanmateix, volem mencionar que una adaptació sempre és un 

transvasament d’informació textual representat d’una manera única i seguint les 

convencions de cada art, amb valor artístic independent. No s’ha d’oblidar que, tal i 

com afirma Sánchez Noriega (2001) en moltes ocasions una novel·la mediocre es veu 

beneficiada gràcies a l’adaptació cinematogràfica, car el propi valor intrínsec del film 

“té una major altura estètica que la que posseeix el text literari dins de la literatura i 

comparat amb obres del mateix gènere” (p.68). Es fa necessari ressaltar, així mateix, 

que “existeixen tantes interpretacions i, per tant, transposicions d’un text literari com 
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lectors i realitzadors cinematogràfics” ja que hi ha “múltiples lectures d’un mateix text 

literari” (Musante, 2019, p.4). 

 

Amb aquest breu recorregut per les dificultats de l’adaptació al cinema, podem 

concloure que: 

 

Para la feliz adaptación no hay reglas, aunque podemos decir que suele 

apreciarse más una película si se basa en una obra literaria desconocida, si es 

un texto menor (incluso de autores mayores) y si la interpretación del director 

viene a coincidir con la realizada por la mayoría de los lectores. Hay que 

defender la autonomía artística del cine y el derecho a las adaptaciones; una 

película ha de ser juzgada en sí misma, con arreglo a los criterios analíticos y 

estéticos propios del cine, y olvidarse por completo de la obra de referencia; o, 

en todo caso, rechazar la operación comercial que supone, la mayoría de las 

veces, la adaptación de obras de prestigio (Sánchez Noriega, 2001, p.68). 

 

 

2.3. Problemàtiques de la transposició fílmica 

 

2.3.1. Terminologia 

Arribats a aquest punt i abans d’ocupar-nos d’algunes de les problemàtiques 

relacionades amb el que tots coneixem com a adaptació, volem fer referència a una 

qüestió terminològica entre l’adequació d’emprar el terme adaptació o bé transposició; 

mentre que el primer està envoltat, històricament, amb una pàtina de connotació 

negativa, el segon col·loca el focus en el procés mitjançant el qual s’obté el producte 

resultant que passa del mitjà literari al fílmic. En aquest sentit, Eduardo Russo afirma 

que: 

 

La idea de una adaptación ya parece establecer la necesidad de que algo del 

relato en su formulación ajena al cine se adecue, se domestique, cambie al 

mudar de continente. Como si más allá de una formulación manifiesta como 

original, se encontrasen posibilidades de traslación que de una manera u otra 

convocaran a una cierta inadecuación que acecha en ese cambio de lugar 

(Russo, 1995, p.23). 
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També és de l’opinió de Russo el semiòleg argentí Oscar Steinberg, que defensa la 

utilització del terme transposició quan “un gènere o un producte textual particular 

canvia de suport o de llenguatge; quan una novel·la o tipus de novel·les passa al 

cinema [...] (Steimberg, 2013, p.28) per sobre de la definició d’adaptació. I 

precisament la questió de la transposició és un dels objectes d’anàlisi del nostre 

treball. 

 

Seguint l’estela de Bluestone quan defensava la comparació entre obres deixant de 

banda la literalitat, semiòlegs com Steimberg defensen que: 

 

[...] en las transposiciones a los lenguajes híbridos (cine, televisión etc) se 

muestra junto a la pérdida de significado que conlleva la caída de la condición 

literaria del texto, un tipo nuevo de producción de sentido de nuestro tiempo. 

En cada transposición (hipotexto literario - hipertexto audiovisual) hay una 

resignificación de la obra transpuesta; y, esta resignificación será expresada 

de acuerdo a cómo el creador del hipertexto audiovisual haya leído el texto 

literario original y cómo se haya apropiado del mismo. (Musante, 2019, p.3) 

 

Abans d’acabar, és interessant puntualitzar que, en concordança amb José Luis 

Sánchez Noriega (2001) i malgrat la postura d’autors com Pere Gimferrer (1999) que 

afirma que “el material d’una novel·la son les paraules, el d’una pel·lícula son les 

imatges” (p.54), cal tenir en compte que: 

 

en el texto fílmico la banda sonora (palabras, ruidos y música) tiene tanta 

importancia como las imágenes: incluso en el cine silente la palabra ha tenido 

un valor esencial, tanto en los rótulos como en los hermeneutas de la imagen, 

los famosos explicadores que concretaban la trama, justificaban 

comportamientos o añadían detalles a lo visto. (Sánchez Noriega, 2001, p.66) 

 

Per tant, podem comprovar que, malgrat ser textos diferents expressats en 

llenguatges distints, comparteixen quelcom que no és altra cosa que els denominats 

espais buits, l’articulació que conjumina el text i el lector en un espai que omple la 

interpretació d’aquest últim. Els anomenats espais buits expliquen, segons Angélica 
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Tornero (2005) “l’experiència aliena, la de l’altre que està essent representat, i que és 

introduïda en la pròpia” (p.166). La mateixa Tornero (2008) defensa que 

 

durante el acto de lectura, el lector retiene en su memoria lo leído y se crea 

expectativas en relación con lo que podrá pasar. El lector va, así, refigurando 

el sentido del texto no sólo a partir del cumplimiento de sus expectativas, sino 

también en relación con aquellas que no se cumplen y se ven frustradas. El 

lector se enfrenta al efecto de extrañamiento, momentáneamente, o quizá de 

manera más prolongada, dependiendo de la estructura de los espacios vacíos 

desarrollada en el texto. El lector y el espectador realizan el trabajo de cerrar 

esos espacios vacíos que se producen textualmente mediante sus procesos 

interpretativos. (p.82). 

 

Així doncs, tant en el cas de la literatura com en el del cinema ens trobem davant 

d’una narració que permet al receptor compartir, en certa manera (i fins a cert punt) 

la creació del producte cultural. El lector/espectador es converteix en un element 

imprescindible per omplir amb la imaginació i el seu background polític, social, històric 

i econòmic, en definitiva, vital, l’obra de significat. Per tant, un cineasta converteix un 

hipotext en un hipertext des de la posició del lector i del seu propi context, una mena 

d’element que fa rotar el text, un transductor que actua com a pivot entre un escrit 

acabat, el literari, però no per això sense cap ús actiu com és el de servir de llavor per 

a la creació d’un hipertext que, tot i que es relaciona amb l’obra original, és un 

producte independent. 

 

2.3.2. Hipotextos i hipertextos 

Abans d’investigar les problemàtiques inherents a la transposició fílmica, volem 

aturar-nos per entendre com es relacionen els dos textos intermedials, això és, 

l’original (literari) i el transduit (fílmic). Hem mencionat anteriorment la simbiosi gràcies 

a la qual ambdós escrits formen un conjunt independent però que alhora es nodreixen 

de l’altre. Gérard Genette (1982) articula un sistema de cinc categories que contenen 

tot tipus d’interrelacions textuals. En aquests moments ens interessa centrar-nos en 

el registre hipertextual, que no és altra cosa que “la relació entre un text, al qual 

Genette anomena hipertext, amb un text anterior o hipotext, al qual el primer 

transforma, modifica, elabora o expandeix.” (Stam, 2004, p.71).  
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A la seva guia The Theory and Practice of Adaptation (2004) inclosa com a 

presentació del volum col·lectiu Literature and Film: A Guide to the Theory and 

Practice of Film Adaptation, Stam exemplifica l’argumentació de Genette basant-se 

en L’Eneida, que en literatura funciona com a hipotext de L’Odissea i L’Ilíada mentre 

que els hipotextos de L’Ulisses de James Joyce inclouen L’Odissea i Hamlet.  

 

Robert Stam (2004), però, continua la seva exemplificació aplicant ara el canvi de 

suport de reproducció: 

 

Tanto La Eneida y Ulises como Dizprezzo (1954) de Moravia y la adaptación 

que hizo Godard en El desprecio (Le Mépris, 1963) son elaboraciones 

hipertextuales de un solo hipotexto, La Odisea. En este sentido, las 

adaptaciones cinematográficas son hipertextos derivados de hipotextos 

preexistentes que han sido transformados por operaciones de selección, 

ampliación, concreción y actualización (p.71).  

 

Precisament un dels punts més rellevants de l’adaptació cinematogràfica resideix en 

el fet de canviar de suport de recepció, més enllà del fet d’adaptar en si, que tampoc 

és un assumpte menor.  

 

2.3.3. Què és la transducció? 

Quan es parla de transposició fílmica cal tenir en compte que ens trobem davant del 

que podríem anomenar una metamorfosi textual. Aquesta transformació d’un 

llenguatge literari a un altre, el cinematogràfic, emperò, no ha de ser entesa com un 

intercanvi dependent entre textos, sinó, d’acord amb les idees del teòric rus del 

cinema Sergei Eisenstein, com una reelaboració crítica de l’hipotext literari (Cid, 2011, 

p.19). En la mateixa línia, George Bluestone (citat per Frago, 2005) argumenta en el 

seu estudi Novels into Films (1957) que “no cal establir comparacions entre l'obra 

literària i la pel·lícula basades en la literalitat”. Tanmateix, Bluestone, que va sentar 

les bases per a la posterior anàlisi d’autors com Roland Barthes o Béla Balázs des 

d’una perspectiva semiòtica, reconeix com a superior la creació literària, car, el 

cinema, en estar subjecte a limitacions econòmiques i a capricis de l’audiència, 

apareix com una forma narrativa menor.  
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Amb tot, Bluestone va aconseguir que el seu estudi monogràfic Novels into Films 

(1957) fos reconegut i gaudís de cert prestigi, alhora que va permetre dur a terme 

estudis posteriors sobre la transposició fílmica, i va conduir a autors com el teòric del 

cinema estatunidenc Robert Stam (2014) a concloure que una teoria de l’adaptació 

podria servir com a eina per analitzar i entendre qualsevol pel·lícula, ja que tots els 

productes culturals son fruit d’un conjunt de reescriptures i processos de tra(ns)ducció 

continus. En aquest sentit, té molt a veure la concepció de dialogisme del crític literari 

Mikhaïl Bakhtín, que configura el que Julia Kristeva (1969) anomena intertextualitat 

(p. 190). Segons la concepció del teòric rus, l’intercanvi textual entre obres (en aquest 

cas des d’un text literari a un audiovisual) es produeix “no tan sols mitjançant citacions 

reconeixibles, sinó també a través d’un subtil procés de relleus textuals indirectes.” 

(Stam, 2004, p.62). Aquesta situació permet una transmissió complexa, una 

disseminació, en paraules de Jacques Derrida (1972), que considera que els objectes 

no tenen motius per existir amb una estructura per se que els situï en una classificació 

determinada, sinó que la simple existencia dels mateixos els fa heterogenis i, per tant, 

permet que “les còpies creïn el prestigi de l’original (Stam, 2004, p.72) 

 

Si féssim un símil de l’explicació del filòsof francès aplicada a les adaptacions ens 

trobaríem amb què un film és un conjunt de textos, no només de l’hipotext literari 

d’origen, sinó d’altres textos cinematogràfics, socials, històrics, culturals i socials, que 

conformen un nou text global i independent. 

 

En definitiva, doncs, la intertextualitat de Kristeva o el que Gérard Genette anomena 

transtextualitat permet analitzar i comparar les obres tenint en compte un horitzó més 

llunyà que el model binari de font/adaptació, i donant l’oportunitat de comprendre que 

les obres i les adaptacions “apunten cap a moltes direccions, cap enrere, cap 

endavant i als costats” (Stam, 2004, p.63). 

 

2.3.4. Text i transposició 

Si prenem com a exemple l’obra Palimpsestes (1989) de Genette, podem comprovar 

que s’expliciten diversos motius pels quals un hipotext és convertit en un hipertext 

literari. En el present treball ens resulta interessant focalitzar l’atenció en el que l’autor 

francès considera transformacions serioses o transposició (citat per Musante, 2019) 

perquè es tracta de la pràctica hipertextual més rellevant. Endemés, hem de tenir ben 
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present que la persona que realitza un acte de transposició “s’apodera d’un text i el 

transforma en funció d’una determinada coerció formal o una determinada intenció 

semàntica” (Genette, 1989, p.100). És a dir, d’acord amb el teòric de la literatura Hans 

Robert Jauss i el seu concepte d’horitzó d’expectatives4, el director o directora de 

cinema empra l’hipotext literari segons el seu context sociocultural i a continuació, 

l’adapta per al sorgiment d’un producte nou i diferent, que no és altre sinó la pròpia 

pel·lícula. 

 

Aquest procés ja ha estat definit amb anterioritat en aquest treball. No obstant això, 

volem mencionar que per Nicolás Bermudez (citat per Musante, 2019) la transposició 

és “l’operació social segons la qual una obra canvia de suport i/o sistema de signes 

assegurant una major plenitud representativa”. Es tracta, doncs, d’una operació socio-

semiòtica que defineix i estableix les claus de la cultura contemporània. 

 

Tanmateix, els beneficis que aporta la transposició semiòtica: 

 

pueden ser valorados como una pérdida artística. Los apocalípticos, fieles al 

sentido lineal que le dan a la historia de la cultura, leen (o solían leer) la 

 
4 L’horitzó d’expectatives és un concepte de Hans Robert Jauss que té la seva arrel en el 

pensament de Hans-Georg Gadamer i el seu terme fusió d’horitzons. Per a Jauss, pertanyent 

al moviment de la teoria de la recepció, com a reacció davant de les teories literàries dels 

formalistes russos i del New Criticism del sud estatunidenc, calia una línia de pensament que 

es dediqués a la discussió al voltant de la recepció d’un text i a les diferències de percepció 

entre els lectors a mesura que passa el temps, “car l’anàlisi de l’experiència literària del lector 

s’escapa [...] quan descriu la recepció i l’efecte d’una obra en el sistema referencial, 

objectivable, de les expectatives, que sorgeix per cada obra en el moment històric de la seva 

aparició, del coneixement previ del gènere, de la forma i la temàtica d’obres conegudes amb 

anterioritat i del contrast entre llenguatge poètic i llenguatge pràctic” (Jauss, 1987, p.57) Això 

és, per Jauss i per als teòrics de la recepció, quan un lector rep un text entén el significat en 

relació al seu context social, econòmic, polític i cultural. Karl Marx va expressar un pensament 

similar a la Introducción a la crítica de la economía política (citat per Rall, 1981) quan va 

afirmar que “l’objecte artístic [...] crea un públic sensible a l’art i capaç del gaudi estètic. La 

producció produeix, per tant, no tan sols un objecte pel subjecte, sinó també un subjecte per 

a l’objecte.”   
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transposición de una obra literaria en soporte libro a los medios masivos en 

clave de pérdida: algo les están arrebatando (Bermudez, 2008, p.2). 

 

En aquesta qüestió observem com reapareix el fantasma, mencionat anteriorment, de 

la jerarquització de les arts. Per a explicar els motius d’aquesta classificació 

innecessària i completament absurda, Steimberg (1998) afirma que existeixen dues 

raons: 

 

Primero, la persistencia en el tiempo de una concepción ingenua del lenguaje 

verbal según la cual este no construye la realidad, sino que la transparenta – 

una especie de falta de reflexión (teórica) sobre la reflexividad (lingüística). 

Segundo: la sensación – no menos ingenua – de que las artes que trabajan 

con la hibridación de lenguajes tienden a limitar el imaginario individual 

imponiéndole uno colectivo: el dispositivo de la ópera, del cine o de la historieta 

lleva inscripto en sus reglas y hábitos de uso un imaginario regional y/o de 

época (p.97). 

 

Així doncs, per Steimberg (2008) el lector, corprès, situat dins d’un torrent d’imatges 

que no li son pròpies i en base a l’elaboració del seu propi horitzó d’expectatives, 

veurà en la hibridació i en la combinació de llenguatges entre diversos dispositius un 

monstre que devora possibilitats de sentit en les obres literàries. 

  

2.3.5. El dispositiu com a eina de mediació 

Oscar Traversa (citat per Bermudez, 2008) descriu al dispositiu com “una entitat 

encarregada de gestionar el contacte entre l’individu i les múltiples configuracions 

sígniques de la discursivitat social” [...]. És a dir que d’acord amb l’argument de 

Bermudez (2008) existeixen un conjunt de qüestions específiques com ara “els 

mitjans i tècniques de producció de la matèria semàntica, els suports emprats per fer-

la circular, [...] els espais creats per a la seva accessibilitat” (p.5) que contribueixen a 

la creació d’un entorn propi amb un sentit intern i inamovible que a l’hora de ser 

traslladat d’un mitjà a un altre es veu compromès. Cal, doncs, transformar aquests 

elements interns d’un mitjà per poder adaptar-se al suport de recepció. 

 



21 

És evident, per tant, que en el procés de recepció participa inevitablement un 

dispositiu, puix que existeixen: 

 

unas técnicas biológicas primeras que trabajan sobre la materia (i.e. la 

escritura, la voz, cierta disposición corporal) necesitan de otras técnicas o 

mediaciones socialmente reguladas (i.e. el libro, la radio, el cine) que posibilitan 

y modulan, en cada caso, su despliegue (i.e. reglas de producción de un libro, 

de un film) y nuestra toma de contacto con ellas (i.e. el contacto no lo 

establecemos con la escritura directamente, sino con un libro o un monitor) 

(Bermudez, 2008, p.5). 

 

Així doncs, el procés de transformació a què se sotmet una peça en el transcurs de 

la transposició és, més enllà d’un canvi intern en els mecanismes de narració, una 

adaptació a un nou mitjà de recepció que actua com a eina de mediació entre emissor 

i receptor i a la qual els autors es veuen, ineludiblement, obligats a respectar. 

 

2.3.6. Teoria de la performativitat: (re)narrar i noves perspectives 

Existeixen una gran quantitat de perspectives analítiques a l’hora d’encarar els estudis 

relacionats amb l’adaptació intertextual, la narratologia, l’estructuralisme, la teoria de 

la recepció o el postestructuralisme i la seva idea, ja comentada, de que un text 

adaptat omple espais buits de l’obra original; tanmateix, volem fer esment d’una teoria 

diferent i que ens sembla que pot aportar un enfocament nou i una visió de respecte 

i inclusió de qüestions que havien quedat al marge fins uns anys enrere: es tracta de 

la teoria de la performativitat.  

 

El concepte de performativitat prové de J. L. Austin, un filòsof anglès que als anys ‘50 

va defensar que tant una obra original com la seva corresponent adaptació no son 

altra cosa sinó actes en si mateixos: en el cas del text literari original ens trobaríem 

davant d’un acte verbal, mentre que en el cas del cinematogràfic (transduit) veuriem 

la suma d’un conjunt d’actes verbals, acústics i visuals que conformen la totalitat de 

la peça audiovisual. 

 

El concepte d’emissió performativa es descriu com a quelcom que “no es vertader ni 

fals, sinó que realitza l’acció a què fa referència” (Stam, 2004, p.27) en contraposició 
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a les emissions constatives que “descriuen una certa situació i son vertaderes o 

falses” (Stam, 2004, p.27). Així doncs, i sempre d’acord amb Stam: 

 

Del mismo modo en que la emisión literaria crea la situación a la que se refiere 

---en lugar de sólo imitar alguna situación preexistente---, así se puede decir 

que la adaptación cinematográfica crea una nueva situación audiovisual-

verbal, más que simplemente imitar la vieja situación como se representa en la 

novela fuente (p.27). 

 

L’adaptació (transducció) doncs és una eina de (re)narració, un instrument que 

serveix no només per a canviar de suport i omplir els espais buits d’una història 

anterior, sinó per reinterpretar i (re)narrar amb punts de vista i perspectives noves i 

diferents. Villanueva (citat per Poyato, 2014) ha assenyalat que entesa d’aquesta 

manera, una transducció és 

 

la actualización de una obra literaria por parte de un cineasta según un sesgo 

interpretativo acorde con su idiolecto y en sintonía con el horizonte de 

expectativas propio de los destinatarios potenciales, el público en el que piensa 

ese cineasta (p.54). 

 

Així les coses, el multiculturalisme, el postcolonialisme o el feminisme, que tenen en 

comú la crítica a la norma establerta, a la col·locació d’allò masculí, blanc i europeu 

com a centre de totes les coses, tenen, en la pràctica de l’adaptació en general una 

finestra que pot servir com a: 

 

(1) una visión revisionista del canon literario y la inclusión de escritores 

minoritarios, poscoloniales y gay; (2) una visión revisionista de la historia 

literaria que tiende a poseer una visión eurodifusionista de la evolución de la 

novela, en donde ésta se inicia en Europa (Don Quijote, Robinson Crusoe) y 

después se “esparce” por el mundo, cuando en realidad la novela como “ficción 

en prosa de una cierta extensión” puede rastrearse hasta Egipto, 

Mesopotamia, Persia, India y otros lugares; [...] (4) un cambio en los protocolos 

de la lectura tanto de novelas como de películas, en formas que sean sensibles 

a las dimensiones multiculturales y raciales de todos los textos, y (5) la 
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posibilidad de adaptaciones revisionistas, tales como Yo, Viernes (Man Friday), 

que toma en cuenta las corrientes multiculturales. (Stam, 2004, p. 28) 

 

Arribats a aquest punt i amb tota la investigació prèvia com a punt de partida, en el 

següent apartat s’ofereixen alguns dels punts clau que representen les dicotomies 

que cal tenir en compte a l’hora de dur a terme una transposició. 

 

2.3.7. Signe i icona 

En apartats anteriors ja s’ha investigat i comentat que es fa necessari “prescindir del 

criteri de fidelitat y adoptar un enfocament que se centri en les operacions pròpies del 

procés transpositiu” (Sullà, 2002, p.138), però, més enllà d’aquesta afirmació s’ha de 

tenir en compte que segons Michael Braun i Werner Kamp (citat per Cid, 2011) cal 

una “reorientació de la discussió cap el potencial estètic de les obres artístiques en 

qüestió.” 

 

És en aquest context que cal diferenciar l’element que permet que la literatura i el 

cinema tracin el seu propi recorregut artístic; per un cantó, el text escrit se serveix del 

signe, mentre que el cinema és i viu gràcies a la icona. Tot seguit, i sempre tenint 

present aquests dos conceptes, considerarem les divergències que sorgeixen, 

inevitablement, en traslladar un producte d’un mitjà a l’altre i les conseqüències que 

això comporta. 

 

L’ésser humà viu en una permanent dicotomia, i és, precisament aquest pensament 

encasellat entre dues opcions excloents la que crea una situació de conflicte entre 

literatura i cinema. Les transposicions, convertides en “un joc de suma zero en què el 

cinema és percebut com a l’enemic trepador que ataca les muralles de la literatura” 

(Stam, 2004, p.13) es converteixen en una frontissa entre aquests dos universos 

enfrontats.  

 

Igual que el pensament dicotòmic és un element que, per la seva pròpia naturalesa 

exclou la qualitat d’una adaptació, la iconofòbia representa una tradició socialment 

arrelada i que comporta la negació de qualitat d’un film transduit a partir d’un conjunt 
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de signes originals.5 Per mencionar algun exemple que serveixi com a mostra de la 

jerarquització de les arts i dels prejudicis respecte al cinema en tant que mostrador 

d’icones, podem citar el crític literari Fredric Jameson, (citat per Moreiro de Almeida, 

2006) que afirma que “allò visual és essencialment pornogràfic”. 

 

Així doncs, ha existit una corrent d’investigació que, històricament ha considerat que 

“el cinema i els altres mitjans visuals amenacen amb el col·lapse de l’ordre simbòlic i 

poder dels pares literaris, els narradors patriarcals i les arts consagrades” (Stam, 

2004, p. 15). Tanmateix, hem de ser capaços de veure més enllà d’aquest trompe-

l'oeil creat sota la visió d’un pensament exclusiu i elitista per comprendre que 

ambdues arts transcorren per senderes diferents. 

 

2.3.8. Ètica i estètica 

Un dels grans dilemes que es presenten pels teòrics a l’hora de parlar de transducció 

és el d’esbrinar la manera estudiar-la. Per sort, la dualitat fidelitat - traïció, que servia 

per qualificar una adaptació respecte les similituds amb l’original ha quedat enrere. 

Tal i com explica Sánchez Noriega (2000) una transducció serà ben rebuda: 

 

si el proceso de adaptación ha sido llevado a cabo manteniendo las cualidades 

cinematográficas del film, es decir, si se ha realizado una película auténtica. 

Porque el rechazo de las malas adaptaciones ha de hacerse no por su 

infidelidad, sino por la escasa entidad artística de las películas o por la 

desproporción existente entre el nivel estético del original y el de la adaptación; 

y ello se hará desde un juicio exclusivamente cinematográfico que valore el 

guión, la interpretación, la puesta en escena, la fotografía, la música, etc. 

(p.56).  

 

 
5 D’acord amb la visió de Robert Stam (2004) hem d’assenyalar que una gran quantitat de 

teòrics han comparat les similituds entre el mite de la caverna de Plató i la reproducció d’una 

peça cinematogràfica. Tant en el primer com en la segona, “una llum artificial, projectada des 

del darrere dels presoners/espectadors mostra efigies de persones i animals portant als 

despistats presoners/espectadors a confondre dèbils simulacions amb la realitat ontològica” 

(p.14). 
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Però se’ns presenta, en aquesta qüestió, una paradoxa; malgrat haver eliminat el 

binomi fidelitat - traïció el fet d’haver-lo substituït pel de fidelitat - creativitat, no resol 

la problemàtica de fons, car, com exposa brillantment Adriana Cid (2011) “en cas que 

la transposició fílmica s’apropi més a l’extrem de la fidelitat, no sería, aleshores, 

creativa? O, en una lleugera variant, si la transposició fílmica s’apartés de l’extrem de 

la fidelitat, hauria de ser catalogada com a creativa? (p.26) 

 

Aquests interrogants proposats per Cid plantegen, endemés, un assumpte 

d’importància major, que no és altre sinó: quin és el motiu que justifica que per valorar 

qüestions estètiques es prenguin com a referència certes categories ètiques com son 

el binomi fidelitat - traïcio o bé fidelitat - creativitat? La resposta bé podria ser la 

següent:  

 

Sólo en contadas excepciones se considera que una película tiene mayor 

calidad estética que la obra literaria en que se basa. Lo común es rechazar las 

adaptaciones bien porque la película resume y simplifica las tramas de la 

historia presente en la novela, bien porque supone una interpretación que se 

desvía del espíritu del texto escrito –y hasta que lo contradice–, bien porque el 

lenguaje del filme no tiene la envergadura del literario (Sánchez Noriega, 2001, 

p.67) 

 

Malgrat aquesta visió, hem de recordar que s’ha d’apreciar cada art pel seu valor 

estètic i oblidar, en certa manera, l’origen de l’hipertext, puix tal com afirma Francis 

Vanoye (citat per Frago, 2005) un autor o autora “assimilarà l’obra literària –o certs 

aspectes d’aquesta– al seu punt de vista, la seva visió, l’estètica i ideologia a les quals 

se sent afí, així com al context sociohistòric en què es mou” (p.68). Només d’aquesta 

manera “es reconeix a la película com a nou llenguatge, diferent del literari, articulat 

en una gramàtica pròpia i posseïdor d’una estètica específica” (Cid, 2011, p.28) que 

permet a l’autor o autora fer gala d’un univers personal i propi. 
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2.3.9. Proximitat i distància 

Amb aquests dos termes pretenem entendre les dues maneres d’aproximar-se a una 

obra literària que servirà com a hipotext per a la creació d’un hipertext cinematogràfic, 

que funcionarà com a transducció. Inevitablement, aquesta terminologia està 

intrínsecament relacionada amb la idea de traïció i fidelitat, però suposen una alenada 

d’aire fresc per als creadors, que obtenen en el si d’aquests termes, una via que els 

permet mostrar els motius pels què han optat per una adaptació més lliure o bé més 

estreta respecte l’original. Segons Sergio Wolf (2001): 

 

Es moneda de cambio que los acercamientos y distancias con el texto de 

origen sean juzgados con la vara de la “fidelidad”. […] quienes supuestamente 

se acercan más al origen reciben como premio el aval de académicos y críticos, 

mientras que quienes supuestamente se alejan de ese origen reciben como 

castigo el desdén inquisidor de académicos y críticos. En realidad, esta 

voluntad inmanentista y policíaca no debería sorprender, ya que es un efecto 

de esa conspicua tradición de seguir considerando al cine como el menor en 

el escalafón de las bellas artes (pp.84-85). 

 

Aquest tractament injust amb el cinema, però, no nega la realitat. Una transducció 

representa un canvi, una apropiació d’un material aliè que dóna l’oportunitat a l’autor 

o autora de revisitar llocs comuns dins de l’obra per, juntament amb un cosmos 

personal, aportar quelcom de nou a la peça. Aquest procés, relacionat amb la fidelitat 

i la traïció, que ja hem comentat i que hem conclòs que és un esforç va, es pot dur a 

terme sent proper a l’hipotext (per decisió pròpia) o prenent com a referència aquest 

mencionat hipotext per explicar una història pròpia (també empès per una decisió 

personal).  

 

En tot cas, el que cal deixar clar és que l’apropament a una obra original sempre es 

fa des de la creativitat i és per decisió pròpia dels que signen la peça que se segueix 

un camí de proximitat o de distància respecte l’obra. En tot cas, però, totes les 

senderes parteixen de la mateixa posada que l’hipotext original i cadascuna fa el seu 

camí. 
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I és que no hem d’oblidar que les transduccions son reformulacions d’una obra 

transportada a un altre mitjà i la manera d'afrontar la seva creació varia. Hem de tenir 

en compte, al cap i a la fi, que “tot gran artista, a l’interior d’un sistema, ha violat 

contínuament les seves normes establint noves possibilitats formals i noves 

exigències de la sensibilitat” (Eco, 1992: 182). 

 

2.4. Descripció dels conceptes de les categories d’anàlisi 

 

2.4.1. Estructura de la trama 

D’acord amb Steven Zaillian: 

 

Ciertas historias se han narrado una y otra vez desde hace miles de años, y 

seguimos una dieta regular de las mismas. No creo que nunca nos podamos 

cansar de que nos las cuenten. La vida es una lucha constante contra una u 

otra forma de adversidad. Tal vez tenga algún valor experimentar esa lucha a 

través de las historias. (citat per Aranda i Pujol, 2015) 

 

Tanmateix, la manera d’estructurar la trama, això és, els fets que conformen la història 

que es narra, o, com afirmen Ramos i Marimón, “la narració d’esdeveniments 

articulats mitjançant un esquema de causa i efecte” (citat per Aranda i Pujol, 2015) és 

el que atorga, juntament amb el ritme, el tret diferencial a un film. A continuació 

exposem diverses estructures a l’hora de confegir una trama, per entendre com es 

construeix una història i la manera com s’explica el seu plot principal. 

 

2.4.1.1. Cronològica 

Aquesta tipologia de trama, que també podríem anomenar lineal o vectorial 

progressiva, és una eina narrativa que permet al creador, bé sigui d’una obra literària 

o bé audiovisual, estructurar els fets, és a dir, les relacions causa-efecte, de manera 

ordenada en la línia temporal. D’aquesta manera, el lector o l’espectador és testimoni 

dels fets observant-los des d’una perspectiva futura i essent capaç de captar com un 

element incitador va anar provocant una sèrie de conseqüències que van conduir a 

un desenllaç determinat de manera ordenada i sense salts temporals. És, per tant, 

una manera d’apropar al lector o espectador a un protagonista a qui acompanyarà al 

llarg de tot el plot. 
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2.4.1.2. Replay  

En aquest cas ens trobem davant d’una eina narrativa que és útil per a l’escriptor o el 

creador d’una peça audiovisual a l’hora d’explicar la seva història des de diversos 

punts de vista; així doncs, es tracta d’una estructura que destaca pel fet d’explicar la 

trama des de la perspectiva de diversos personatges. D’aquesta manera, un mateix 

episodi pot ser narrat diverses vegades de maneres diferents (no necessàriament) en 

funció dels personatges, els seus desitjos o interessos i el seu coneixement dels fets. 

És, a més, una manera que permet fer reflexionar a l’espectador i enfrontar-lo davant 

d’un mirall en què pot estar a favor de dos personatges i entendre les motivacions de 

tots ells. 

 

2.4.1.3. Contrapunt 

Possiblement ens trobem davant d’una de les estructures de trama més complexes. 

La trama presenta, en aquest cas, una història concreta des de diversos punts de 

vista, amb salts temporals i trames diferents que convergeixen, es transformen i 

reconverteixen. Així mateix, en coincidir certes trames, personatges aparentment 

independents coincideixen i alteren les seves trames i les dels altres personatges. 

Aquest tipus d’obra presenta un trencaclosques, un puzzle en què el lector o 

l’espectador ha d’atrevir-se a participar i anar lligant en el seu si intern la informació 

que li transmet l’estructura narrativa.  

 

2.4.1.4. Circular 

Pràcticament segueix l’estructura de la narrativa lineal o cronològica, però es 

diferencia pel fet de finalitzar la trama de manera idèntica a com s’ha iniciat. Per tant, 

es tracta d’una trama en què el principi i el final son coincidents; dit d’altra manera, 

l’inici i el desenllaç de la història coincideixen tot i que aquesta qüestió no té perquè 

significar que la trama s’ha estructurat de manera que es comencin a explicar els fets 

pel final. 

 

2.4.2. Espai i temps 

Com que durant els anys inicials del cinema els creadors no comptaven amb el que 

avui en dia entenem que és una de les peces clau a l’hora de construir un relat, el 

muntatge, el cinema que podríem anomenar primitiu es construia a partir del temps 

real, és a dir, el temps que trigava a produir-se el conjunt d’accions de causa i efecte 
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que conformaven la trama, era el temps que durava la pròpia representació de la cinta. 

Amb el pas del temps el muntatge ha permès que el temps i l’espai siguin dues 

qüestions que tenen un paper molt important a l’hora de crear un plot. Així doncs, la 

creació de ficcions en el cinema es pot apropar a les possibilitats literàries en quant a 

salts temporals i espacials, enriquint la manera d’explicar històries a partir de la 

construcció de la trama. 

 

2.4.2.1. Vectorial progressiu 

Es tracta del pas del temps lineal o cronològic, és a dir que l’acció, malgrat poder tenir 

el·lipsis per abreujar la duració de la història però no modificar la substància de la 

història en si mateixa, es narra de manera progressiva, sense salts temporals que 

alterin el temps de la realitat. Podem afirmar, doncs, que malgrat que el muntatge 

pugui condensar, elidir o dilatar el temps de la història no el canvia, sinó que 

únicament modifica el ritme.  

 

2.4.2.2.Discontinu 

2.4.2.2.1. Analepsi 

Una de les tècniques cinematogràfiques utilitzades per alterar la trama i explicar la 

història sense seguir un patró cronològic, és l’analepsi. No és altra cosa que un salt 

enrere en el temps, un flashback que serveix a l’autor d’una obra literària o audiovisual 

per connectar entre si diverses finestres temporals i alterar, doncs, el pas endavant 

inevitable del temps. L’analepsi serveix com a eina per aturar l’acció del present 

narratiu, literari o fílmic, i situar-se en el seu passat per explicar quelcom necessari 

per completar la història. 

 

2.4.2.2.2. Prolepsi 

Si l’analepsi és un salt enrere en el temps, la prolepsi és tot el contrari. En aquest cas 

parlem d’un salt endavant o flashforward des del present narratiu fins a un futur que 

connecta amb la història i que ajuda al lector o a l’espectador a comprendre els fets o 

a entendre alguna situació. Igual que l’analepsi, també pot servir per ajudar a que el 

receptor del producte cultural tingui més informació que els personatges o conegui 

quelcom que va succeir un cop acabats els fets narrats en el temps de la pròpia 

pel·lícula o obra literària. 
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3. PRIMERA APROXIMACIÓ A L’OBRA DE STANLEY KUBRICK  

 

Ja hem comentat en punts anteriors que Stanley Kubrick és considerat un dels 

cineastes més influents del segle XX. En aquest apartat, però, volem entendre els 

motius pels què el director nascut al Bronx va destacar en la seva labor de director 

durant la segona meitat del segle passat.  

 

Possiblement un dels motius que van convertir a Kubrick en una referència en el món 

del cinema és el fet que: 

 

sus películas impactan tanto por su aspecto visual como por su contenido, 

siempre complejo y decidido a inquietar y hacer reflexionar al espectador. Y 

todo ello sin descuidar uno de los principales elementos del lenguaje 

cinematográfico: el ritmo. A ello contribuía en gran parte su genio para la 

elección de la banda sonora de sus películas. (Villa, 2006, p.127) 

 

És preclar, així doncs, que tant la precisió tècnica com la gran estilització de les 

pel·lícules i el seu simbolisme van ajudar a Kubrick a confegir un marcat caràcter 

d’autoria a les seves obres, sempre compromeses amb una temàtica inherent a 

l’ésser humà. Aquesta qualitat de compromís amb l’individu com a element complex i 

inseparable del seu entorn (com es demostra a Paths of Glory o A Clockwork Orange) 

atorga a Kubrick una altra de les característiques més rellevants de la seva figura: el 

fet de no formar part de cap moviment cinematogràfic ni cap generació concreta 

d’autors. Aquesta peculiaritat el diferencia i el col·loca en una posició quasi bé única, 

puix que li permet explorar les temàtiques i gèneres que li resultessin més 

interessants. Potser per aquest motiu: 

 

su cine fue vanguardista en muchas ocasiones, pero también impecablemente 

clásico en otras. Sacó el máximo partido tanto al blanco y negro como al color 

y no se limitó a ningún género. No obstante, su sello es único e inmediatamente 

reconocible. (Villa, 2006, p.127) 

 

El segell de què parla Villa és reconeixible perquè Kubrick va ser un dels únics, sinó 

l’únic director, que va aconseguir imposar les seves normes i la seva forma de treballar 
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a Hollywood. Dirigia les seves pel·lícules en el sentit més ampli de la paraula, ja que 

ho controlava absolutament tot: des del disseny de la producció fins l’estratègia de 

promoció. La necessitat d’un control total i absolut de l’obra el va dur a abandonar 

Hollywood i establir-se al Regne Unit, on sentia que podia treballar amb més llibertat 

i moltes de les seves grans obres cinematogràfiques son produccions britàniques. 

Tanmateix, no ens volem centrar en la seva biografia, que ja hem comentat en 

apartats anteriors, sinó en la seva visió del món i el reflex que creava a partir d’aquesta 

en les seves pel·lícules. 

 

Queda palès en la seva filmografia (i ja hem apuntat en aquesta direcció en paràgrafs 

anteriors) que malgrat explorar diversos gèneres cinematogràfics, la pregunta sobre 

la qual volia reflexionar Kubrick era sempre la mateixa. I no és pas fútil la repetició, 

perquè la qüestió no és baladí. Kubrick interpel·la a l’espectador constantment 

preguntant-se: què és la humanitat? Davant d’aquest interrogant, el realitzador del 

Bronx decideix “plasmar als seus films metàfores i conseqüències de l’anul·lació 

gradual o sobtada d’humanitat en els seus personatges, una humanitat sempre 

representada per costums socials, normes morals, empatia o dignitat” (Tapia Pérez, 

2015, p.41). Sobretot a partir de Paths of Glory, la seva primera gran pel·lícula, es pot 

comprovar que les temàtiques dels seus ulteriors llargmetratges comparteixen certa 

tendència en mostrar “la societat, retratada fidelment d’acord a una època històrica i 

a un context concret, però sempre amb un aire antagonista, corrupte i fràgil” (citat per 

Tapia Pérez, 2015). Aquest retrat del costat fosc de l’ésser humà és l’element que 

uneix la filmografia de Kubrick al voltant d’una temàtica general que es desplega com 

un cabdell mitjançant trames i personatges diferents en cada pel·lícula. 

 

Aquesta reflexió, sense possibilitats reals d’obtenir una resposta definitiva, a causa 

de la seva complexitat filosòfica i les implicacions morals que representa, és vista, des 

de la perspectiva de Kubrick, com la inevitabilitat de la maldat humana. Tot aquest 

conjunt de pensaments queden plasmats en les seves obres gràcies al fet que, 

d’acord amb Kubrick, (citat per Rimbau, 1990) en realitat, 

 

el cine opera en un nivel mucho más cercano a la música y a la pintura que al 

de la palabra impresa y, desde luego, el cine ofrece la posibilidad de transmitir 
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conceptos y abstracciones complejas sin el tradicional apoyo de la palabra.” 

(p.57) 

 

Aquesta diferenciació entre l’art de la paraula i un tipus d’art que es produeix en la 

nostra imaginació queda reflectida en una afirmació del propi Kubrick en què aquest 

defensa que “m’agraden els territoris del relat en què la raó és de poca utilitat. La 

racionalitat condueix a les fronteres d’aquest territori i queda per explorar el nivell 

poètic o musical” (Ciment, 2000, p.196).  

 

Aquest nivell superior és al què apel·la Kubrick amb els seus films. L’argument no 

ocupa el centre de la narració, sinó més aviat la sensació que traspassa a 

l’espectador, el sentiment que ocupa la ment de l’individu que visiona la pel·lícula. 

Aquest enfrontament entre Kubrick i l’interior de cadascun dels individus presents 

durant la projecció d’un dels seus productes és el que més interessa a l’autor, aspecte 

que es fa evident amb 2001: A Space Odyssey en què el muntatge fa que l’espectador 

penetri en un món de sensacions més que no pas en un argument comprensible. 

 

Tot i ser el llargmetratge en què aquesta visió “poètica” és més evident, Kubrick no es 

permet eludir un dels grans temes de la seva obra: la violència. En totes i cadascuna 

de les seves pel·lícules, la violència és un element troncal. Bé sigui a Spartacus o a 

The Shining, a Lolita o a Eyes Wide Shut, per mencionar alguns exemples, tota l’obra 

de Kubrick està repleta de violència; i no ens hauria d’estranyar aquest fet, puix que 

el cineasta 

 

considera que no existe una “humanidad” en las personas (representada por 

buenos valores). Sólo retratando la deshumanización en celuloide puede 

mostrar la verdadera y legítima naturaleza del ser humano, y se dice “retratar” 

porque esa “deshumanización” no existe realmente para él, es recreada y 

exagerada en sus películas sólo para que el espectador la perciba y procese y 

llegue su misma conclusión. Para Stanley Kubrick no hay excusa, los humanos 

somos deshumanizados por naturaleza (Tapia Pérez, 2015, p.47). 

 

Aquesta visió de l’ésser humà com un conjunt d’individus l’existència dels quals 

sembla pràcticament absurda queda demostrada una vegada i una altra en els films 
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que va dirigir al llarg de tota la seva carrera. Per a Kubrick, el mal existeix no per se, 

sinó de manera inherent a les societats humanes, car el mal sempre és representat 

com un element produit a causa de les relacions individuals. És paradigmàtic, d’acord 

amb Tapia Pérez (2015), autor de l’article clau per a la realització d’aquest apartat, el 

cas de Lolita, en què Kubrick  

 

propone como origen de ese mal (en este caso representado por la atracción 

por menores de edad) al amor mismo, un sentimiento que socialmente es el 

más humano que existe. Gracias a esta relación, Kubrick logra oscurecer 

cualquier forma y sentimiento humano [...] (p.47). 

 

Aquesta visió tan obscura de la realitat humana és, possiblement, una de les causes 

per les quals, tal i com afirma Pezzotta, “Kubrick’s adaptations often deviate 

substantially from the source text”6. Cap autor pot explicar-se a si mateix a partir d’una 

obra aliena i això fa que Kubrick s’apropiï del text original, entenent-lo en profunditat i 

prenent com a referència aquells elements que li resulten necessaris com a eina 

mediadora entre ell mateix i el món. Aquest modus operandi no resulta agradable per 

certs autors dels textos literaris adaptats i suposen un trencament i una manera 

diversa de veure el món. 

 

Abans de finalitzar ens agradaria recordar una frase de Robert Ardrey escrita l’any 

1961 a la seva obra African Genesis. La sentència concorda amb la visió del món de 

Stanley Kubrick i representa l’esperit més íntim de la filmografia del cineasta 

estatunidenc, conjuminant, d’aquesta manera, dues visions del món que no son pas 

pessimistes, sinó més aviat refractàries a creure en el concepte d’humanitat entesa 

com a genèricament bona. De fet, en un article al diari The New York Times, el propi 

Kubrick citava les paraules d’Ardrey per defensar la seva visió de A Clockwork 

Orange. Tant Ardrey com Kubrick van afirmar que: 

 

[...] nosotros provenimos de monos avanzados, no de ángeles caídos, y los 

monos eran asesinos armados, además. Así, ¿de qué nos asombramos? ¿De 

 
6 Sovint les adaptacions realitzades per Kubrick es desvien força del text original. [traducció 

pròpia] 
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nuestros crímenes y matanzas, de los misiles y de nuestros ejércitos 

irreconciliables? ¿O de nuestros tratados –cualquiera que sea su valor–, de 

nuestras sinfonías –por raramente que se las ejecute–, de nuestros terrenos 

pacíficos –por muy frecuentemente que se los convierta en campo de batalla–

, de nuestros sueños –por raramente que se realicen? El milagro del hombre 

no es hasta qué punto se ha hundido, sino cuán magníficamente se ha elevado. 

Se nos conoce entre las estrellas por nuestros poemas, no por nuestros 

cadáveres (1972). 
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4. METODOLOGIA    

 

4.1. Objectius 

 

4.1.1. Objectius generals 

L’objectiu principal de Les adaptacions en el cinema de Stanley Kubrick: una anàlisi 

comparativa entre les obres originals i les transposicions és el de comprovar, a partir 

de la mostra seleccionada, que les adaptacions son més que una transposició d’un 

llibre a la pantalla. No obstant això, també volem: 

 

- Entendre com funcionen els mecanismes que serveixen per convertir un relat 

literari en una obra audiovisual. 

 

- Conèixer els mètodes narratius que s’empren per no descompondre l’ànima 

de la peça original en el procés d’adaptació. 

 

- Analitzar el concepte d’adaptació i les problemàtiques que planteja el seu 

estudi per al posterior anàlisi de la mostra 

 

4.1.2. Objectius específics 

A partir de les anàlisis de les obres literàries i de la seva corresponent adaptació 

duta a terme pel realitzador Stanley Kubrick es vol saber si: 

 

- La divisió dels actes coincideix entre l’original i l’adaptació. 

 

- El to de la pel·lícula i la ideologia subjacent provenen de l’obra original o els 

aporta el creador. 

 

- Fins a quin punt una obra és una creació individual o la interpretació 

subjectiva ajuda a crear-la. 
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4.2. Preguntes d’investigació 

 

1. Kubrick compartia la noció de fidelitat a l’hora de fer una adaptació o bé 

utilitzava un material d’origen per crear la seva pròpia obra? 

 

2. L’adaptació de Kubrick mostra detalls de l’obra original o només utilitza la 

línia argumental principal? 

 

3. Una adaptació representa una obra independent de l’original? 

 

 

4.3. Hipòtesis 

 

- Independentment de qüestions com la trama i l’argument, les pel·lícules de 

Kubrick contenen elements comuns, com ara una retrat de l’espècie humana, i 

dels seus desitjos. 

 

- Les adaptacions de Stanley Kubrick permeten al realitzador estatunidenc 

mostrar les seves obsessions a partir d’un material aliè. 

 

- Una adaptació cinematogràfica no ha de ser fidel a l’original, sinó que neix com 

a producte complet i independent. 

 

- Una bona adaptació ha de ser capaç de mantenir l’esperit de l’obra original, 

però alhora ha de poder expresar-se en el llenguatge al qual s’ha adaptat. 

 

- En la obra de Stanley Kubrick seleccionada es pot comprovar que els 

llenguatges narratius literari i audiovisual son independents però també 

convergents. 
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4.4. Objecte d’estudi 

 

Aquest treball té com a objectiu analitzar el cinema de Stanley Kubrick en funció de 

les obres literàries en què estan basats els seus films per veure la relació que 

s’estableix entre una obra original i la seva corresponent adaptació. 

 

4.4.1. Selecció i justificació de la mostra 

Tenint en compte l’extensió de l’obra d’un autor com Kubrick, que engloba gèneres 

tan diversos, hem decidit centrar la nostra recerca en l’etapa anglesa del director, 

especialment en les dècades dels ‘60 i ‘70, els anys en què va ser més prolífic. Per 

acabar de seleccionar la mostra, vam restringir-la a aquelles pel·lícules realitzades 

per Kubrick que estiguessin basades en llibres escrits al llarg del segle XX perquè 

d’aquesta manera ambdós textos comparteixen un context històric comú. Així doncs, 

la mostra pel que fa a films és la següent (ordenada de manera cronològica):  

 

- Lolita (1961) 

- Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 

(1964) 

- 2001: A Space Odyssey (1968) 

- A Clockwork Orange (1971) 

- The Shining (1980)  

 

A això cal afegir els textos literaris que son el material original dels films seleccionats 

i que també formen part del còmput global de la mostra. Ens referim a: 

 

- Lolita (1955) de Vladimir Nabokov  

- Red Alert (1958) de Peter George,  

- The Sentinel (1951) d’Arthur C. Clarke  

- A Clockwork Orange (1962) d’Anthony Burgess   

- The Shining (1977) de Stephen King 

 

La mostra, doncs, la conformen el total dels textos originals sumats a les adaptacions 

fetes per Kubrick. Com ja s’ha comentat anteriorment, hem triat únicament els films 

que el realitzador estatunidenc va rodar entre la dècada dels ‘60 i ‘70 i que estiguessin 
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basats en novel·les escrites al segle XX de manera que tant hipotext com hipertext 

formessin part del mateix context social. 

 

Vam decidir l’anterior perquè d’aquesta manera podem tenir tant els llibres com les 

pel·lícules emmarcats en un temps determinat, és a dir, que ens permet que ambdós 

textos (literari i audiovisual) siguin coetanis. D’aquesta manera, la comparativa es fa 

tenint en compte que la totalitat de la mostra és contemporània al marc teòric. 

 

Per a fer més fàcilment visible l’extensió comparativa del treball adjuntem la següent 

taula: 

 

Obra original (text literari) Adaptació (text audiovisual) 

Lolita (1955) Lolita (1962) 

Red Alert (1958) Dr. Strangelove or how I learned to stop 
worrying and love the bomb (1964) 

The Sentinel (1951) 2001: A Space Odyssey (1968) 

A Clockwork Orange (1962) A Clockwork Orange (1971) 

The Shining (1977) The Shining (1980) 

 

 

4.5. Criteri metodològic 

 

4.5.1. Tipus d’investigació 

Per a ser capaços de donar resposta a les hipòtesis plantejades en el present treball 

s’ha seguit la següent metodologia: primerament s’ha dut a terme un perfil del cineasta 

Stanley Kubrick per a explicar el conjunt de la seva obra i, concretament, de la mostra 

seleccionada. Juntament amb la seva feina com a realitzador cinematogràfic s’han 

estudiat i exposat diversos aspectes relacionats amb les múltiples teories de 

l’adaptació, ja que Kubrick va prendre sempre com a material original una obra 

literària. Així doncs, mitjançant un recorregut pels seus films i una exposició dels 

aspectes teòrics més rellevants a l’hora de transduir una peça d’un llenguatge artístic 

a un altre, podem aportar una primera impressió del que es trobarà el lector més 

endavant. 
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Es tracta, doncs, d’una metodologia descriptiva i comparativa realitzada a partir de la 

investigació qualitativa i de contingut. Hem decidit procedir d’aquesta manera perquè 

mitjançant un procés descriptiu podem analitzar en profunditat cadascun dels 

elements que formen la mostra; així mateix, la comparativa ens ofereix l’oportunitat 

de col·locar un mirall per investigar les semblances i les dissimilituds entre les obres 

literàries i les pel·lícules. Pel que fa a l’aspecte qualitatiu de la present investigació, 

d’acord amb Sampieri, Collado i Baptista “es basa en una lògica i procés inductiu 

(explorar i descriure, per generar després perspectives teòriques); que va d’allò 

particular a allò general” (2018, p.8).  

 

Finalment, i com no podia ser d’altra manera, hem establert també una metodologia 

de contingut que ens permet dur a terme una anàlisi més centrada en el que Klaus 

Krippendorff (1990) anomena un “fenomen simbòlic, reconeixent el seu paper social, 

els seus efectes i el seu significat” (p.8).  

 

 

4.5.2. Unitats d’anàlisi 

Per a fer l’estudi que ens permet extreure els resultats que donin resposta a les 

hipòtesis plantejades s’han establert cinc paràmetres. Les categories en que s'ha 

dividit l'anàlisi individual dels llibres primerament i dels films a continuació és el 

següent: estructura de la trama, divisió dels actes, espai i temps, ideologia de les 

obres i representació del protagonista i de l’antagonista; aquest últim punt compta 

amb tres (3) subapartats, que son: estètica, caràcter i sociologia. La suma d’aquestes 

subcategories d’anàlisi ens ajuda a obtenir una visió completa de la pròpia categoria. 

D'aquesta manera, podem aprofundir en l’estudi dels elements més destacats quan 

parlem d’una adaptació cinematogràfica a partir d’un original literari. 

 

Les unitats d’anàlisi han estat plantejades buscant la màxima profunditat en la 

investigació. Hem categoritzat els paràmetres com segueix: en primer lloc, l’estructura 

de la trama per entendre com funciona la narració tant en l’obra original com en 

l’adaptació i per veure com es representen els temes que tracta. En segon lloc, la 

divisió dels actes, unitat d’anàlisi que ens permet veure com funcionen els 

mecanismes narratius que estableixen el ritme del producte literari i de l’audiovisual. 



40 

En la mateixa línia, l’espai i temps ens permet establir un calendari que situa ambdós 

productes en un moment determinat. L’ideologia de les obres és una unitat d’anàlisi 

pensada per descriure la intenció de l’autor a l’hora de realitzar la obra i per comprovar 

si d’un mateix text es poden extreure visions diferents, amb un to dissímil. La última 

unitat d’anàlisi, la representació del protagonista i de l’antagonista, ens serveix com a 

eina per comprovar la utilització del rol principal en els dos tipus de textos. A més, 

aquesta categoria compta amb tres variables d’anàlisi: l’estètica, que ens permet 

estudiar com encaixa físicament el personatge en el conjunt de l’obra, el caràcter, que 

ens ajuda a entendre com encaixa psicològicament el personatge en la peça literària 

i audiovisual i la sociologia, que ens permet conèixer el rerefons del personatge. 

D’aquesta manera, estudiant el conjunt d’unitats i variables d’anàlisi podem 

comprendre com s’estructura el text escrit i establir una comparació amb la seva 

corresponent transposició. 

 

Tot seguit presentem els elements que conformen els punts a analitzar tant en els 

llibres com en les pel·lícules adaptades per Stanley Kubrick: 

 

Unitats d’anàlisi Categories 

Estructura de la trama Lineal, replay, contrapunt, circular 

Divisió dels actes Inici, nus, desenllaç 

Espai i temps Vectorial progressiu, discontinu 
(analpsi i prolepsi) 

Ideologia de les obres ------------------------------------------------- 

Representació del protagonista/antagonista 
- Estètica 
- Caràcter 
- Sociologia 

Sexe, edat, constitució, relació amb 
els altres personatges... 

 

 

Pel que fa a la representació del protagonista, hem establert com a paradigmàtica la 

proposta que fa Robert McKee a la seva obra El guión, que considera l’estètica, el 

caràcter i la sociologia com els tres punts clau a l’hora de construir i analitzar un 

personatge. Pel que fa a les categories, hem pres com a referència el text d’Andre 

Gaudreault i Francois Jost, El relato cinematográfico: cine y narratología, que ens ha 
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permès establir els paràmetres que diferencien els tipus de trama (lineal, replay, 

contrapunt i circular) i la divisió dels actes en inici, nus i desenllaç o, tal com afirma 

Vladimir Propp (citat per Rodríguez Serrano, 2015) seguirà l’estructura habitual de 

“tensió entre Subjecte, Desig i Llei repartida [...] en tres actes narratius que funcionen 

amb la divisió clàssica puntejada pels umbrals i els punts de gir corresponents. 

D’aquesta manera, doncs, es compleixen totes les característiques del disseny 

estructural clàssic, anomenat així pel teòric Robert McKee (citat per Rodríguez 

Serrano, 2015) que afirma que la construcció dels actes elaborats amb un punt de gir 

que els fa avançar ha de ser, per força, “una historia construïda al voltant d’un 

protagonista actiu que lluita principalment contra forces externes antagonistes en la 

persecució del seu desig, a través d’un temps continu, dins d’una realitat fictícia 

coherent fins un final tancat de canvi absolut i irreversible”. 

 

Finalment, prenent com a text de referència l’obra de Gaudreault i Jost  hem definit 

l’espai i la temporalitat, que pot ser  vectorial progressiva o discontinua . Així mateix, 

pel que fa a la representació dels personatges hem pres com a referència els trets 

més evidents que poden servir a l’espectador per a identificar a un personatge de 

manera visual en el cas del film i descriptiva en el cas de les obres literàries. 

 

 

4.6. Procediments 

 

S’ha procedit a fer una anàlisi detallada i en profunditat de cadascun dels llibres 

seleccionats i que conformen la primera part del total de la nostra mostra: Lolita de 

Vladimir Nabokov, Red Alert de Peter George, The Sentinel d’Arthur C. Clarke, A 

Clockwork Orange d’Anthony Burgess, i The Shining de Stephen King. Un cop 

realitzada aquesta primera tasca, hem visionat les corresponents transduccions 

cinematogràfiques realitzades per Kubrick basades en els llibres mencionats 

anteriorment formada per les pel·lícules següents: Lolita, Dr. Strangelove, 2001: A 

Space Odyssey, A Clockwork Orange i The Shining.  

 

Un cop fetes les análisis d'ambdós apartats s’ha procedit a dur a terme una 

comparativa dels elements de cada obra original respecte la seva adaptació (feta en 

tots els casos per Stanley Kubrick) Així, tenim les eines corresponents per a donar 
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resposta a les preguntes que ens van servir com a motor per iniciar aquest treball. A 

més, a l’apartat d’annexos s’ha elaborat una fitxa tècnica que, d’acord amb el teòric 

Jose Luis Sánchez Noriega “constitueix un model d’anàlisi simplificat d’utilitat per la 

lectura i la interpretació del film” (Sánchez, 2006). Es tracta de la següent taula: 

 

 

Títol original   
 
 
 
 

Cartell oficial 

Títol a Espanya  

Data d’estrena  

Gènere  

Duració  

País  

Director  

Guió   
 
 
 
 

Premis i nominacions 
 
 

Fotografia  

Música  

Actors principals  

Productora  

Pressupost 
(dòlars) 

 

Recaptació en taquilla 
(dòlars) 

 

 

 

Gràcies a la fitxa anterior, podrem situar l’obra audiovisual en un moment determinat 

i entendre el context social que es vivia, cosa que ens ajudarà a realitzar una 

investigació amb més profunditat.  

Les subcategories que hem seleccionat son les següents: 
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Títol original i Títol a Espanya: aquestes dues categories son essencials perquè 

ens permeten comparar el títol original de la pel·lícula amb la traducció que es va fer 

a Espanya i ens pot servir com a eina a l’hora d’analitzar el context de l’obra així com 

la ideologia. 

 

Data d’estrena: la utilitat d’aquesta subcategoria és la d’emmarcar la pel·lícula en un 

moment determinat per tal d’ajudar a aportar un context que ens permeti entendre els 

motius de la rellevància d’un cert tema que es tracta en el propi film. 

Gènere: és una subcategoria necessària perquè ens permet comprovar quin tipus de 

pel·lícules feia Kubrick i comparar-ho amb el tipus de novel·la de la qual extreia la 

trama. 

 

Duració: ens permet conèixer si la pel·lícula té una durada estàndard o, pel contrari, 

té més o menys minutatge i comparar-ho amb l’extensió de l’obra original. 

 

País: hem comentat anteriorment que en el cas del nostre treball hem escollit la 

mostra tenint en compte que totes les obres de Kubrick fossin realitzades a Anglaterra. 

 

Director: en el cas d’aquesta subcategoria, sempre es tractarà del mateix director, 

puix que estem fent una anàlisi de part de la seva obra. 

 

Guió: aquesta subcategoria és interessant per veure si les transposicions sempre 

estaven a càrrec del propi Kubrick o si pel contrari ell només era el director. 

 

Fotografia i Música: aspectes essencials d’un film i que cal tenir en compte a l’hora 

d’estudiar-lo. 

 

Actors principals: ens permet veure quants personatges participen en la pel·lícula i 

comprovar si coincideixen amb l’obra original. 

 

Productora: és una subcategoria que ens ajuda a investigar quines empreses 

estaven disposades a invertir en Kubrick. 
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Pressupost i recaptació en taquilla: aquestes dades ens serveixen per comprovar 

si la transducció que va dur a terme Kubrick va ser ben rebuda per part del públic. 

 

En definitiva, la metodologia que hem elaborat busca, en primer lloc, la realització 

d’una aproximació general a la figura de Kubrick i a la seva filmografia, així com als 

conceptes bàsics de l’adaptació. Amb la contextualització i la teoria estudiada, podem, 

doncs, a partir de la mostra seleccionada, defensar el fet que una adaptació 

cinematogràfica funciona de manera lliure i independent respecte a l’obra original, 

això és, no s’estableix una jerarquia entre la peça literària i l’audiovisual.   
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5. ANÀLISI DELS FILMS EN RELACIÓ A L’OBRA ORIGINAL 

 

5.1. Lolita 

 

Desencantat amb Hollywood, Stanley Kubrick va decidir iniciar una nova etapa a 

Anglaterra amb l’adaptació de la polèmica i novel·la més famosa de Vladimir Nabokov, 

Lolita, publicada per primera vegada l’any 1955. L’obra, així com el posterior film 

homònim de Kubrick de 1962, van ser molt polèmics a causa d’una trama en què un 

pederasta, Humbert Humbert, manté una relació amb una adolescent anomenada 

Lolita.   

 

5.1.1. Estructura de la trama 

Tant la novel·la com la pel·lícula mantenen una estructura narrativa molt similar, un 

fet que es deu, en part, a la participació de Vladimir Nabokov com a guionista de 

l’adaptació de la seva obra. Tot i així, la primera proposta de l’escriptor no era viable 

en termes comercials, ja que el film hagués durat més set hores. Va ser llavors quan 

Kubrick i el productor, James B. Harris, es van veure forçats a reescriure i reduir el 

guió ells mateixos als 153 minuts que dura la versió final. Hi ha certes diferències 

entre l'adaptació cinematogràfica de Kubrick-Harris i la novel·la de Nabokov, inclosos 

alguns esdeveniments que van ser totalment omesos perquè era inviable fer una 

pel·lícula tan llarga. Emperò, la història que es narra a Lolita no canvia 

substancialment.  

 

Lolita de Nabokov segueix una estructura lineal amb una focalització interna, ja que 

està narrada en primera persona pel protagonista, Humbert Humbert. Aquest narra 

cronològicament el seu passat i la seva relació amb Lolita des del moment de la seva 

coneixença i ho fa a través d’un escrit personal dirigit al lector on també reflexiona 

sobre els moments passats. Tanmateix, l’adaptació de Kubrick té una estructura que 

capgira la de la novel·la, ja que comença pel final: l’assassinat de Clare Quilty per part 

de Humbert. Així doncs, el film arrenca amb les conseqüències d’uns fets que 

l’espectador encara desconeix. Es tracta d’una evocació retrospectiva que respecta 

la linealitat temporal de l’argument de la novel·la, això sí, amb les seves corresponents 

el·lipsis temporals.  
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A més, en quasi la totalitat del text fílmic, la focalització és externa, ja que l’acció es 

representa a través dels diàlegs, amb l’excepció de moments molt puntuals en què 

Humbert ens narra la seva visió a través de la veu en off. Per tant, tal com indica 

Mendoza Bernal (2010): 

 

En la novela el narrador Humbert se sitúa en un sólo fragmento de la realidad: 

la que él vive en cada momento desde su yo. [...] En  la  película,  este  tipo    

de  focalización  está  signada  por    un  narrador  que sabe  más que los 

personajes. (p.51) 

 

A continuació exposarem més detalladament les similituds i diferències més rellevants 

entre les dues obres pel que fa a l’estructura de la trama. 

 

L’obra literària comença amb un pròleg escrit pel doctor fictici John Ray Jr. El lector 

descobreix que l’autor de Lolita o La confessió d’un home vidu blanc va morir de 

trombosis coronària mentre estava empresonat i esperava el judici, tot i que no es 

menciona el motiu de l’arrest. Ray menciona que, com que la història és real, els noms 

dels personatges  han estat substituits per pseudònims, excepte en el cas de Lolita. 

A continuació ja ens trobem les memòries de Humbert —escrites des de la presó—, 

que comencen amb una acurada descripció de la seva infantesa i joventut, les 

primeres experiències sexuals, el casament i divorci, l’obsessió per les nenes 

preadolescents o nínfules (com les anomena ell) i els anys anteriors a la seva 

mudança d’Europa als Estats Units. Tant el pròleg com els primers records de 

Humbert s’ometen completament a l’adaptació de Kubrick, la qual comença in media 

res amb l’arribada i l’entrada de Humbert a la mansió de Clare Quilty i l’assassinat 

d’aquest últim. L’espectador encara és incapaç d’entendre qui és cada personatge i 

els motius pels què un mata a l’altre, ja que, com hem mencionat, falta tot el context 

que es revela a mesura que avança la pel·lícula. Kubrick va fer ús del recurs de 

començar pel final amb l’objectiu de mantenir l’intriga i evitar les referències a la 

infància de Humbert i la seva relació amorosa amb l’Annabel i la seva obsessió per 

les nínfules que li podrien haver valgut la censura. A continuació, el film salta quatre 

anys enrere per explicar els aconteixements.  
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A partir d’aquest punt, el desenvolupament de la trama és molt similar en ambdues 

obres. Humbert busca una nova llar a Ramsdale, New Hampshire, amb la intenció de 

passar-hi l’estiu abans del nou curs acadèmic (ell és professor). Charlotte Haze, una 

vídua empalagosa i frustrada sexualment, el convida a quedar-se a casa seva, ja que 

té una habitació lliure. Ell declina l’oferta fins que veu la filla de la senyora Haze, 

Dolores (anomenada afectuosament Lolita), una nena de 12 anys (a la novel·la, ja 

que a la pel·lícula, en té catorze)7 de qui en queda captivat en tan sols uns instants.  

 

Per estar a prop de Lolita, Humbert accepta l'oferta de Charlotte i passa a viure a la 

casa de les Haze. A més de la obvia i inquietant naturalesa de l’enamorament de 

Humbert, es palpa una gelosia entre la senyora Haze i Lolita, més enllà de les tensions 

habituals entre mare i filla. L'atracció de Charlotte per Humbert és paral·lela a l'atracció 

de Humbert per Lolita, fins un punt en què Charlotte decideix enviar a Lolita a un 

campament de noies durant l’estiu. Devastat per l’absència de la nena (que li fa un 

petó a la galta abans de marxar), Humbert rep una carta molt grandiloqüent de 

Charlotte en què li confessa el seu amor i li exigeix que, si no s’ha de quedar amb 

ella, prefereix que abandoni la casa. Finalment, tot i que no la soporta, accedeix a 

casar-se amb ella quan acabi l’estiu per seguir a prop de la nena. Els dies passen i 

Charlotte comenta a Humbert que té pensat enviar a Lolita a un internat quan acabi 

l’estada al campament per tenir privacitat per ells a la casa familiar. Tant en la novel·la 

com en la pel·lícula, Humbert té la intenció d’assassinar a la dona en algun moment, 

però no en té l’oportunitat. Charlotte descobreix el diari personal de Humbert i troba 

les pàgines en que el protagonista detalla la seva passió per Lolita, mentre que a ella 

la descriu com a una mare insuportable i una vaca, entre d’altres faltes de respecte. 

En un intens rampell d’ira, surt corrents de casa i mor atropellada per un cotxe en 

creuar el carrer. 

 

Humbert recull a Lolita (que encara no sap que la seva mare ha mort) del campament 

i l’enganya dient-li que la seva mare està malalta a l’hospital. Condueixen fins un hotel 

per passar-hi la nit i, mentre Lolita està a l’habitació, Humbert baixa a la terrassa, on 

 
7 Altra vegada, per evitar una possible censura. Kubrick es va decantar per l’actriu Sue Lyon, 

la qual, tot i tenir 14 anys, aparentava ser més madura. 
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se li apropa un home desconegut.8 A la pel·lícula, la conversa té com a protagonista 

la figura de la Lolita i, entre d’altres, l’home li diu a Humbert que la seva filla és molt 

guapa, però també li fa preguntes estranyes com per exemple on dormirà ella, si al llit 

o a terra. En canvi, a l’obra original aquesta conversa és molt més breu i misteriosa. 

Amb poques paraules, el desconegut l’acusa de mentir sobre ser el pare de Lolita i, 

quan Humbert li demana que repeteixi el que ha dit, l’home es fa l’innocent i canvia la 

resposta per una relacionada amb el temps que fa. Al matí següent, a la novel·la, 

Lolita li pregunta a Humbert si mai va tenir relacions sexuals quan era jove. Quan 

Humbert Humbert li respon que no, Lolita accedeix a tenir relacions sexuals amb ell. 

A l’adaptació, en cap moment es diu explícitament que mantenen relacions sexuals, 

però s'entén que en tenen quan Lolita li proposa jugar a un joc que ha après al 

campament i s’acaba l’escena. La gran diferència entre la novel·la i la pel·lícula és, 

llavors, l’atenuació de la relació sexual entre els dos protagonistes, la qual mai s’arriba 

a representar i que en tot moment es planteja de manera implícita.  

 

Els dos inicien una ruta a través dels Estats Units i s’allotgen en motels. En públic, 

actuen com a pare i filla i ell li consenteix pràcticament tot el que ella li demana. 

Després de diversos dies i arrel d’una discussió provocada per Lolita, que vol visitar 

la seva mare a l’hospital, Humbert confessa a la nena que la seva mare en realitat és 

morta. A diferència de la pel·lícula, en què Humbert li fa aquesta confessió perquè li 

és impossible ocultar-ho durant més temps (Lolita es posa molt pesada), a la novel·la 

aquesta discussió neix a causa de les queixes de Lolita cap a Humbert perquè s’adona 

que només és una nena innocent i que ell l’ha violat. És llavors quan, malhumorada, 

vol trucar a la seva mare i Humbert li diu que ha mort. En ambdues obres, afligida i 

sense enlloc on anar, Lolita es queda amb ell. 

 

A partir d’aquest punt, a l’obra original Humbert explica que ell i Lolita han viatjat arreu 

del país allotjant-se en hotels i motels durant tot un any. El lector sap que Humbert li 

compra regals per mantenir-la contenta i fer, d’aquesta manera, que segueixi 

mantenint relacions sexuals amb ell. No obstant això, li prohibeix comunicar-se amb 

nois i li recorda que si l’acusa de violar-la, acabarà en un reformatori. L’adaptació, en 

 
8 Al final es descobrirà que en realitat aquest personatge no és altre que Clare Quilty. 
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canvi, salta directament al punt en què, ben entrada la tardor, Humbert comença a 

donar classes al Beardsley College i inscriu Lolita a l'institut.  

 

Poc després, Humbert es preocupa per la col·laboració de Lolita en l’obra de teatre 

escolar9 i no li permet formar-ne part degut a la proximitat inevitable amb la resta de 

nois de l’institut, ja que, segons el malaltís pensament de Humbert, suposen una 

amenaça. La relació entre Lolita i Humbert es tensa i, en el cas de la novel·la, Lolita 

sempre li demana diners a Humbert abans de fer-li favors sexuals, tot i que ell irromp 

a la seva habitació periòdicament per confiscar-li els diners i que no pugui escapar.  

 

A l’adaptació, Humbert torna a casa una nit i es troba un home assegut a la seva sala 

d’estar. Es fa dir doctor Zempf (tot i que en realitat és Clare Quilty disfressat) i, parlant 

amb un accent alemany, assegura que és el psicòleg de l’institut de la Lolita i que ha 

vingut a parlar de la sobreprotecció de Humbert i repressió de Lolita envers els nois. 

Finalment convenç a Humbert perquè permeti a Lolita participar en l'obra escolar, per 

la qual havia estat seleccionada per fer el paper principal, si no vol que tres psicòlegs 

més vinguin a avaluar la situació de la llar. 

 

Humbert s’assabenta que Lolita ha mentit sobre com passava els dissabtes a la tarda 

quan suposadament estava a classe de piano. És llavors quan decideix deixar-ho tot 

i endur-se a Lolita de viatge per carretera un altre cop. Ella s’hi nega, però de sobte 

canvia d’opinió i accepta marxar amb ell. Durant el viatge Humbert aviat s’adona que 

hi ha un cotxe misteriós que els està seguint. A més, de tant en tant, durant les 

parades, Humbert enxampa a Lolita jugant a tennis i mirant a un home de la piscina 

(en el cas de la novel·la) i parlant amb ell en una gasolinera (en el cas de la pel·lícula). 

En cap cas, Humbert no és a temps de veure bé qui és i es torna paranoic. Un dia 

quan el vehicle s’atura perquè se li desinfla una roda, Humbert observa que tenen el 

cotxe darrere, que s’atura a uns quants metres de distància i abans que Humbert 

pugui veure qui és, el conductor gira cua.  

 
9 El nom de l’obra és el mateix que el de l’hotel on Humbert i Lolita tenen relacions sexuals 

per primera vegada: The Enchanted Hunters (en català, Els Caçadors Encantats). Aquest 

nom és metafòric, ja que Humbert i Quilty, captivats per la bellesa de Lolita, la seva presa, 

volen caçar-la. 
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Lolita es posa malalta i Humbert la porta a l’hospital. Passen la nit separats i, a la 

pel·lícula, Humbert rep una trucada anònima i misteriosa d’un home que li assegura 

que el tenen fitxat i que l’estan investigant. Paranoic, condueix ràpidament fins 

l’hospital per endur-se la nena. En ambdues obres, quan ell torna a buscar-la, ella ja 

no hi és. L’infermera l’informa que ha marxat amb un altre home que afirmava ser el 

seu oncle i Humbert té un atac de ràbia violenta però és a temps de recompondre’s i 

marxar abans que el retinguin a l’hospital. 

 

Només a la novel·la Humbert explica al lector que va buscar Lolita pels 342 hotels i 

motels on s’havien allotjat, sense resultat. Tot i així, va descobrir que el segrestador 

de Lolita va estar en contacte amb ella des de l’inici del viatge i que s’allotjava sota 

noms falsos i enginyosos. Finalment, Humbert admet la seva paranoia i abandona la 

seva recerca. Durant dos anys manté una relació amb una dona jove fins que es torna 

inestable, ja que reviu els records compartits que tenia amb la Lolita tornant als 

mateixos allotjaments, amb l’excepció del Enchanted Hunters. 

 

En les dues obres, més de tres anys després, Humbert rep una carta de Lolita en què 

ella li escriu que ara està casada i embarassada i necessita diners desesperadament. 

Humbert viatja a casa seva i troba que viu en una llar molt humil amb un home que 

no té males intencions. Li exigeix que li digui amb qui va marxar quatre anys enrere i 

Lolita confessa que va ser Clare Quilty, un dramaturg amb qui la seva mare havia 

tingut una relació quan vivien a Ramsdale abans que ell arribés. A la pel·lícula, Lolita 

li diu que Quilty és l’home amb qui Humbert va parlar la primera nit al Enchanted 

Hunters, el Dr. Zempf, l’home que els seguia per la carretera, la trucada anònima la 

nit que ella era l’hospital. També descobreix que Quilty era el responsable de l’obra 

de teatre. Confessa que mantenien una aventura i que ella estava boja per ell, motiu 

pel qual van marxar junts a un ranxo, es va unir al seu depravat estil de vida i es va 

creure les seves promeses de futur buides. Tot això fins que ella es va negar a 

interpretar en una de les seves pel·lícules artístiques10 i ell la va fer fora. Llavors va 

treballar de cambrera fins que va conèixer el seu marit, el qual desconeix tota 

l’aventura amb Humbert. Humbert suplica a Lolita que deixi el seu marit i se'n vagi 

 
10 És a dir, pornogràfiques 
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amb ell, però ella declina. Ell li dona 13.000 dòlars, 10.000 dels quals son de la venda 

de la casa de Ramsdale i se’n va. 

 

Altre cop, només a la novel·la sabem que Humbert aconsegueix l’adreça de Clare 

Quilty a través del seu oncle, que és el dentista de Ramsdale. A més, durant uns 

passatges, Humbert reflexiona i lamenta no haver entès mai a Lolita perquè ell estava 

massa captivat per la luxúria i mai es perdonarà haver-li robat la seva infància.  

 

Després d’això, a la pel·lícula som testimonis de la repetició del començament de la 

primera seqüència, convertint el film en una estructura circular sustentada per la 

duplicació i la simetria. A la novel·la, en canvi, Humbert narra que troba Quilty a casa 

seva i, després de preguntar-li si se’n recorda d’una nena anomenada Lolita, el 

dispara diverses vegades tot i les seves súpliques. Humbert marxa i el detenen per 

conducció irresponsable i, des de la presó, Humbert escriu que s'oposa a la pena 

capital, però que a canvi estaria disposat a ésser condemnat a trenta-cinc anys per 

violació. Dirigeix l'última secció a Lolita i, entre altres coses, li diu “No tengas lástima 

de C.Q.11 Había que elegir entre él y H.H.12 y era preciso que H.H. viviera al menos 

un par de meses más, para que tu vivieras después en la mente de las generaciones 

venideras” (Nabokov, 1999, p.336), de manera que podria fer una crònica de la 

història i immortalitzar Lolita a través del seu art. En canvi, a l'epíleg de l’adaptació 

només consisteix en un text que revela que Humbert va morir de trombosi coronària 

a l'espera del judici per l'assassinat de Quilty. 

 

5.1.2. Divisió dels actes 

Les memòries de Humbert Humbert de la novel·la de Nabokov segueixen una 

estructura narrativa clàssica, ja que s’hi poden diferenciar un inici, nus i desenllaç, 

com també ho fa l’adaptació de Kubrick. En el cas de la novel·la, cal mencionar que 

aquestes divisions que com a lectors identifiquem no tenen relació amb la divisió en 

dues parts que proposa Nabokov a la seva novel·la (a banda del pròleg i l’epíleg), ja 

que aquest tall es produeix enmig del nus.  

 
11 Clare Quilty 

12 Humbert Humbert referint-se a si mateix. 
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La divisió dels actes de l’hipotext original i l’hipertext audiovisual és el mateix tot i que 

que algunes situacions internes pateixen algun canvi. L’inici va des del començament 

de les memòries de Humbert en el cas de la novel·la —i des de l’arribada de Humbert 

als Estats Units en el cas de la pel·lícula— fins la mort de de la senyora Haze. Amb 

aquest punt de gir comença el nus de la trama, que en ambdues obres s’allarga fins 

el moment en què Lolita confessa que Quilty és l’home que s’havia creuat tantes 

vegades pel seu camí i amb qui ella havia fugit. El desenllaç és la decisió de Humbert 

d’anar a la mansió d’en Quilty i assassinar-lo. 

 

5.1.3. Espai i temps 

La temporalitat a la novel·la de Lolita difereix lleugerament de l’adaptació. A través de 

la narració de les memòries de Humbert, Nabokov assenyala el pas del temps en 

alguns moments clau de la trama. La novel·la, per tant, transcorre de manera lineal, 

ja que Humbert rememora l’aventura amb Lolita, però amb el·lipsis. En canvi, com ja 

hem assenyalat, la pel·lícula de Kubrick s’inicia amb una seqüència que és un avanç 

al final de la història. Més enllà d’aquest salt temporal al futur, l’adaptació també manté 

la linealitat fins el final. 

 

Pel que fa a la novel·la, la segona part comença amb Humbert resumint una el·lipsi 

temporal d’un any sencer: 

 

En líneas generales, durante este año de locura (agosto de 1947 - agosto de 

1948) nuestra marcha empezó con una serie de rodeos y espirales en Nueva 

Inglaterra, después de lo cual serpenteamos hacia el sur, arriba y abajo, hacia 

el este y el oeste (Nabokov, 1999, p.169).  

 

Aquesta és la primera gran el·lipsi que trobem a la novel·la, ja que, durant la primera 

part, tota l’acció transcorre en el període que va de maig a agost de 1947, com 

Humbert escriu “El 30 de mayo de día de abstinencia [...] Pocos días después me 

instalé en la casa de la señora Haze” (Nabokov, 1999, p.49). Això és, des que coneix 

a Lolita fins poc després d’iniciar la seva aventura per carretera, just quan Lolita 

s’assabenta que la seva mare ha mort. En canvi, a l'adaptació de Kubrick, en cap 

moment sabem l’any exacte en què transcorre l’acció, tot i que podem interpretar que 

és l’època de finals del ‘50 o principis dels ‘60. Tampoc podem saber si la primera 
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trobada entre els protagonistes és al maig, sinó que només sabem que busca 

allotjament per passar l’estiu. Una altra diferència temporal és també la primera gran 

el·lipsi, ja que, com hem dit, a la novel·la és d’un any sencer, però a la pel·lícula tan 

sols és de sis mesos i reprèn la trama al segon semestre del curs acadèmic, això és, 

al febrer, si tenim en compte que l’aventura per carretera comença també a l’agost.  

 

A partir d’aquest punt, des que Humbert i Lolita s'instal·len a Beardsley, en ambdues 

obres entenem que transcorren diversos dies, fins i tot mesos, però en cap cas 

s’explicita, igual que entenem que la temporalitat és la mateixa fins el moment en què 

Lolita s’escapa de l’hospital. Mentre que a la novel·la Humbert ens explica que “entre 

el 5 de julio y el 18 de noviembre [...] registré, si no permanecí en ellos, trescientos 

cuarenta y dos hoteles, moteles y casas para turistas” (Nabokov, 1999, p.269) buscant 

a Lolita, i després va estar en una relació amb una altra dona fins que el setembre de 

1952 rep la carta de la nostra protagonista, l’adaptació salta directament a la carta, 

però encara no se sap quant de temps ha transcorregut. Quan Humbert i Lolita es 

retroben ell li diu que porta tres anys esperant. 

 

Finalment, pel que fa a la novel·la i el període de temps que transcorre entre l’última 

trobada i l’assassinat de Quilty, passen dues nits fins que Humbert troba la residència 

de l’antagonista. En canvi, a la pel·lícula, s’entén que Humbert condueix directament 

a la mansió d’en Quilty, tot i que no es mostri com sap on viu. 

 

Pel que fa a l’espai, no podem encasellar la història en un lloc concret, ja que la trama 

es desenvolupa en diversos punts dels Estats Units, car els protagonistes emprenen 

un viatge per carretera i s’allotgen diferents punts del país. Nogensmenys, cal 

destacar les localitats tranquiles i fictícies de Ramsdale (New England en el cas de la 

novel·la i New Hampshire en l’adaptació) i Beardsley (Ohio), ja que en ambdues obres 

els protagonistes hi viuen diversos mesos. Això sí, a diferència de la pel·lícula, el 

principi de la trama de la novel·la té lloc a Europa, car Humbert explica el seu passat 

al continent. 
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5.1.4. Ideologia de les obres 

En un primer moment, Lolita de Nabokov va ser considerada per molts una novel·la 

pornogràfica, ja que s’entenia que narra com una nena sedueix un home adult de 

mitjana edat, mentre que d’altres defensaven que consistia en una crítica a la 

pederastia feta des de la mirada d’un pederasta i que la intenció de Nabokov era la 

de condemnar el personatge de Humbert. En paraules de l’autor (citat per Constenla, 

2018) 

 

Lolita no es una niña perversa. Es una pobre niña que corrompen (...) Y es muy 

interesante plantearse, como hacen ustedes los periodistas, el problema de la 

tonta degradación que el personaje de la nínfula que yo inventé en 1955 ha 

sufrido entre el gran público. No solo la perversidad de la pobre criatura fue 

grotescamente exagerada sino el aspecto físico, la edad, todo fue modificado 

por ilustraciones en publicaciones extranjeras (...). Representan a una joven 

de contornos opulentos, como se decía antes, con melena rubia, imaginada 

por idiotas que jamás leyeron el libro. 

 

El personatge de Lolita (interpretat per Sue Lyon) a l’adaptació de Kubrick va 

convertir-se en el prototip universal d’adolescent perversa capaç d’embogir homes 

adults, però Nabokov (íbid.) insistia que:  

 

Fuera de la mirada maníaca de Mr. Humbert no hay nínfula. Ese es un aspecto 

esencial de un libro singular que ha sido falseado por una popularidad 

artificiosa. 

 

A la novel·la, Lolita retreu a Humbert que ella “era una niña fresca como una flor, y 

mira lo que has hecho de mí. Debería llamar a la policía y decirle que me has violado. 

Oh, puerco, puerco, viejo puerco” (Nabokov, 1999, p.154). Amb aquestes 

declaracions, Humbert es pregunta si “¿Bromeaba? En sus palabras absurdas 

vibraba una siniestra histeria” (Nabokov, 1999, p.154). De fet, hi ha un capítol a la 

novel·la on Humbert li entrega una poma a Lolita i ella la mossega. És una metàfora 

de la temptació i de com el pecat resideix en ell i no en la nena.  
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Per tant, el vertader rerefons de l’obra original és que Lolita no és més que una nena 

que es converteix en la joguina per a Humbert per satisfer els seus desitjos sexuals 

completament pedòfils. I no serà fins anys després, quan ja serà massa tard, que se 

n’adonarà que li va robar la infància i que, tot i que tinguessin una relació complicada, 

Lolita era més feliç amb la seva mare, motiu pel qual ella plorava cada nit que passava 

amb Humbert. 

  

Com veiem, la novel·la de Lolita ja va ser polèmica des de la seva publicació ara ja fa 

més de seixanta anys, pel fet de tractar un dels grans temes tabú en una època més 

puritana. I és que Lolita va suposar un escàndol moral quan el propi Nabokov volia 

allunyar-se’n, tal com escriu al final de la novel·la en forma d’epíleg titulat Sobre un 

libro llamado “Lolita” en què afirma que 

 

No soy lector ni autor de novelas didácticas y, a pesar de lo que diga John Ray, 

Lolita carece de pretensiones moralizantes. Para mí, una obra de ficción sólo 

existe en la medida en que me proporciona lo que llamaré, lisa y llanamente, 

placer estético (Nabokov, 1999, p.341).  

 

És a dir, Lolita no és una denúncia, sinó que es limita a revelar-nos la realitat d’una 

il·lusió amorosa per a mostrar-nos aquesta crua realitat per la que tanta gent miraria 

cap a un altre cantó.  

 

L’actitud superficial i simplificadora envers la novel·la es va convertir en un reclam 

publicitari en el moment de l’estrena de l’adaptació de Kubrick. Però tot aquell públic 

que anava buscant la morbositat de l’obra original va quedar decepcionat per un film 

que profunditza en la naturalesa humana de Humbert i Lolita sense mostrar ni una 

sola escena sexual. Per tant, totes les insinuacions, referències i episodis sexualment 

explícits del llibre es van eliminar de la pel·lícula a causa de la rigorosa censura dels 

anys seixanta; la relació sexual entre Lolita i Humbert està implícita i mai representada 

gràficament a la pantalla. D’altra banda, Kubrick va voler retratar la maldat humana 

en una situació de poder i no pas la vacuïtat d’un conjunt d’escenes de caràcter 

sexual. 
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5.1.5. Representació del protagonista 

5.1.5.1. Estètica 

A la secció inicial de les seves memòries, Humbert Humbert es descriu físicament a 

sí mateix d’una manera molt vanidosa i narcisista. Podem veure alguns exemples en 

què en Humbert afirma que “permítaseme repetirlo con serena firmeza: yo era, y aún 

soy, a pesar de mes malheurs, un varón excepcionalmente apuesto; de movimientos 

lentos, alto, con suave pelo negro y aire melancólico, pero tanto más seductor” 

(Nabokov, 1999, p.32). Més endavant, el personatge de Humbert es descriu com una 

persona que: 

 

Tengo todas las características que, según los estudiosos del comportamiento 

sexual infantil, suscitan relaciones perturbadoras en una muchachuela: 

mandíbula firme, mano musculosa, voz profunda y sonora, hombros anchos. 

Además, se me encuentra parecido a cierto cantante por el cual Lo anda 

chiflada. Pero soy el flaco Humbert Humbert, huesudo y de pelo en pecho, con 

espesas cejas negras [...] (Íbid. pp.52-53) 

 

El Humbert Humbert de l’adaptació de Kubrick, interpretat per James Mason, respecta 

totes les característiques físiques del Humbert de Nabokov, amb l’excepció de l’edat. 

Mentre que a la novel·la el protagonista té al voltant de 40 anys (37 en el moment que 

coneix la Lolita), el Humbert de l’adaptació n’aparenta 50 si tenim en compte que 

l’actor en tenia 52 quan es va filmar la pel·lícula, un detall força destacable en l’estètica 

del personatge. 

 

5.1.5.2. Caràcter 

Tant en l’obra original com en l’adaptació, Humbert és un personatge persuasiu i 

maníac que està disposat a fer el que calgui per aconseguir el seu objectiu: l’afecte 

sexual de Lolita. Mentre que de cara al públic té un comportament molt sofisticat i 

dissimula qualsevol rastre de la seva patologia, en el fons té impulsos totalment 

psicòpates com quan planeja el fracassat homicidi de la senyora Haze o l’assassinat 

de Clare Quilty. Com a lectors, sabem que Humbert és un narrador poc fiable que 

utilitza un to irònic i burleta per desviar l’atenció dels horrors que explica i està, 

constantment, intentant seduir al lector per a intentar ser un personatge que caigui bé. 

Mentre que a la novel·la ens explica els fets des del seu punt de vista i les seves 
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opinions, a la pel·lícula només som conscients de les accions que fa, motiu pel qual 

el Humbert de Nabokov arriba a ser molt més repulsiu que no pas el de Kubrick. A 

mesura que avança la trama, anem descobrint també la faceta gelosa i paranoica del 

personatge. 

 

5.1.5.3. Sociologia 

A causa del fet que a la novel·la Humbert ens fa un breu resum de la seva infància, 

podem conèixer que pertany a una classe social elevada, ja que el seu pare era el 

propietari d’un hotel luxós a la Riviera Francesa i va rebre una bona educació en una 

escola anglesa. Tot això ens fa comprendre que és una persona amb recursos, tot i 

que podem inferir que ja no viu amb els luxes del passat, puix que treballa com a 

professor per a guanyar-se la vida. 

 

5.1.6. Representació de l’antagonista 

5.1.6.1. Estètica 

A la novel·la, Humbert descriu Clare Quilty com un home fornit, espès, de la seva 

mateixa edat, amb una cara suaument torrada i més plena que la seva, amb bigoti 

negre i una boca degenerada. Aquest mateix personatge, però, a l’adaptació de 

Kubrick no llueix cap bigoti. La resta de característiques físiques coincideixen 

completament, cosa que ens fa entendre que Kubrick va voler retratar aquest 

personatge tal i com l’havia imaginat Nabokov, respectant absolutament tots els trets 

físics excepte el mencionat bigoti.  

 

5.1.6.2. Caràcter 

Quilty és com l’ombra de Humbert i, per tant, comparteixen conductes similars. Tant 

en l’obra de Nabokov com en el film de Kubrick comparteixen caràcter. Tot i que és 

un personatge molt misteriós que apareix en moments puntuals, no l’arribem a 

conèixer ni de bon tros d’una manera tan profunda com a Humbert. Tot i així, podem 

deduir que és un home manipulador i corrupte que també es mou amb l’objectiu 

d’aconseguir la Lolita com si fos un trofeu. En el seu cas concret, Quilty vol convèncer-

la per a que actuï en les pel·lícules pornogràfiques i pedofíliques que produeix, 

aprofitant-se de la seva condició vulnerable i erigint-se com una clara i evident figura 

d’autoritat. A banda que no deixa de ser una nena, recordem que ella afirma que està 
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enamorada de Quilty, cosa que permet entendre el poder d’influència d’aquest 

personatge sobre Lolita. 

 

5.1.6.3. Sociologia 

En cap moment, ni a la novel·la ni a la pel·lícula, es menciona l’origen de Quilty, ni 

aspectes del seu passat ni familiar (recordem que es tracta d’un personatge molt 

misteriós) però podem deduir que l’antagonista pertany a una classe social alta 

perquè viu en una gran mansió, cosa que, pecuniàriament indica un alt nivell 

adquisitiu. 
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5.2. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 

 

Stanley Kubrick pretenia, amb aquest film, satiritzar la qüestió de la Guerra Freda, un 

conflicte que va suposar una gran preocupació i paranoia en els dos blocs enfrontats. 

El sense sentit que representava aquest conflicte bèl·lic latent era tal que Kubrick va 

decidir transformar el text original de Peter George en una comèdia àcida i plena de 

moments estelars en què la crítica voraç envers els estaments militars i la paranoia 

total i absoluta d’uns governants superats per un conflicte irracional és ben evident. 

 

5.2.1. Estructura de la trama 

Si ens fixem en l’estructura de la trama de Red Alert13 escrita l’any 1958 per Peter 

George i que serveix a Kubrick com a base per construir la història de Dr. Strangelove 

(a partir d’aquest punt escorcem el títol per fer més còmode la lectura) podem trobar 

diversos elements divergents entre ambdues obres pel que fa a la trama, tot i que 

coincideixen en l’estructura lineal.  

 

En el llibre, el general Quinten de la United States Air Force (USAF) té un càncer 

terminal i decideix, encegat per la paranoia de la pressió constant de la Guerra Freda, 

llançar un atac aeri preventiu contra la URSS des de la base de la Strategic Air 

Command (SAC) de Sonora, Texas. A causa d’aquesta decisió unilateral i veient que 

el pla d’atac que ha activat el general talla totes les comunicacions, els estaments 

polítics i militars d’Estats Units es reuneixen al Pentàgon amb l’ambaixador rus a 

Amèrica per intentar evitar el desastre. Mentrestant, al bombarder tipus B-52 Alabama 

Angel, un dels avions que transporta les bombes nuclears, és destinat a destruir unes 

instal·lacions militars russes, enganyats pel general Quinten.  

 

Amb les comunicacions tallades, l’únic que aconsegueix arribar fins al general és Paul 

Howard, el capità de la base de Sonora. Malgrat que intenta convèncer a Quinten del 

desastre que suposa l’atac per a la humanitat, el general quasi bé aconsegueix 

persuadir al seu subordinat durant l’atac que pateix la base del SAC per part de 

 
13 Fem servir el títol de la publicació estatunidenca perquè és el lloc en què el llibre es va fer 

més popular. Cal tenir en compte, nogensmenys, que l’obra original es va publicar al Regne 

Unit amb el títol Two Hours to Doom firmada amb el pseudònim Peter Bryant. 
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l’exèrcit estatunidenc que vol aturar el llançament atòmic en territori rus. Quinten, quan 

pren consciència de que l’assalt a la seva base ha triomfat se suïcida i Howard 

descobreix una llibreta amb el codi de desactivació del pla. Per la seva banda, 

l’Alabama Angel rep l’atac d’uns míssils de defensa terra-aire russos i queda malmès, 

sense sistema de comunicacions i amb part dels soldats morts. No obstant això, 

segueixen endavant amb la intenció de complir el seu objectiu malgrat saber que no 

podran retornar a cap territori segur. Amb l’ajuda del codi trobat per Howard, el 

president dels Estats Units atura l’atac de tota la flota menys de l’Alabama Angel que 

no rep el missatge amb el codi. El president dels Estats Units, assumint la 

impossibilitat de solucionar la situació accepta que el govern rus destrueixi Atlantic 

City, una ciutat similar a Kotlass (Rússia) que quedarà destruida quan el bombarder 

llenci la seva bomba.  

 

Finalment l’Alabama Angel no aconsegueix arribar al seu objectiu i pateix un accident 

enmig d’un territori erm sense poder activar el mecanisme d’explosió de la bomba 

atòmica. A resultes de la situació el president rus decideix no atacar Atlantic City i 

s’evita el desastre nuclear que hagués suposat la fi de la humanitat. 

 

Pel que fa a la pel·lícula de Kubrick, malgrat que, en línies generals la trama és la 

mateixa, existeixen diferències, com ara el fet que el govern de la URSS pren, com a 

represàlia per l’atac estatunidenc de l’avió B-52 que aconsegueix llançar una bomba 

atòmica, la decisió d’activar el dispositiu de la fi del món, una arma de defensa que 

acabarà amb la humanitat. El doctor Strangelove, aleshores, proposa quedar-se sota 

terra tot un segle fins a que la radiació desaparegui. Mentre discuteixen la millor línia 

d’acció a seguir, el dispositiu explota i moren totes les persones del planeta. 

 

5.2.2. Divisió dels actes 

L’estructura narrativa tant de l’obra original com de la pel·lícula dirigida per Stanley 

Kubrick son força similars. Aquest fet no ens hauria de resultar estrany si tenim en 

compte que Peter George, escriptor de la novel·la original es va encarregar, juntament 
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amb Kubrick i el guionista i també escriptor Terry Southern14, de dur a terme el guió 

per a la gran pantalla.15  

 

En ambdós casos la història comença amb una presentació de l’avió B-52 i de la 

bomba nuclear que transporta. A continuació, se’ns introdueix al general de la base 

aèria del SAC que activa el pla d’atac contra la URSS. En el cas del llibre ho fa per 

convicció moral, mentre que a la pel·lícula actua d’aquesta manera perquè està 

convençut de que existeix un pla comunista per fluoritzar l’aigua i contaminar els fluids 

corporals dels estatunidencs. A la pel·lícula, a diferència del llibre, que explica la 

situació des del punt de vista del coronel, canvia la perspectiva, ja que s’explica l’acció 

des del punt de vista del capità Lionel Mandrake (equivalent de Paul Howard a la 

novel·la). Aquestes escenes, que en el cas de la pel·lícula inclouen la seqüència de 

crèdits inicial, conformaria la introducció. 

 

Pel que fa al nus, a l’obra literària s’introdueix a partir d’una conversa entre la tripulació 

de l’Alabama Angel, que rep les ordres d’atac. En canvi, a la pel·lícula de Kubrick, una 

trucada telefònica al general Buck Turgidson informa a l’espectador que hi ha algun 

tipus de problema. Aquesta situació compromesa s’acaba descobrint a la sala de 

guerra durant el transcurs d’una conversa entre el coronel i el president dels Estats 

Units Merkin Muffley.  

 

Així les coses, mentre els avions transporten les bombes per llançar-les sobre territori 

de la URSS, a la sala de guerra es convida a l’ambaixador rus Alexei de Sadesky per 

col·laborar i evitar l’esclat de les armes nuclears. Tant en la novel·la com en la 

pel·lícula es llança un atac contra la base aèria per recuperar el control i trobar el codi 

secret que anul·la l’atac. En tots dos casos es conquereix la base i, gràcies a un 

 
14 De fet, l’escriptura del guió de Dr. Strangelove  per a Southern va suposar un enorme pas 

endavant en la seva carrera com a guionista. En la segona meitat dels anys ‘60, després 

d’haver co-escrit el guió amb Kubrick i George, Southern va participar en l’escriptura de The 

Collector (1965), Casino Royal (1967) i Easy Rider (1968). 

15 Un cop fet el guió per a la pel·lícula, Peter George va escriure un llibre basat en el propi 

guió de la cinta. Es pot consultar a: George, P. (2019) Dr. Strangelove o cómo aprendí a dejar 

de preocuparme y amar la bomba. Barcelona: La Fuga. 
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quadern del general que troba el capità després del suïcidi del seu superior, es pot 

arribar a conèixer el codi de tres dígits. No obstant això, a la pel·lícula el govern rus 

compta amb el dispositiu de la fi del món que s’activa tan aviat com la URSS rep un 

atac. El nus finalitza amb la trucada del capità al president dels Estats Units per dir-li 

el codi de seguretat. 

 

L’aspecte de la trama en què més difereix l’obra original de la transducció de Kubrick 

és el desenllaç. En la novel·la de George el president autoritza a revelar les rutes i 

objectius de l’esquadra d’avions atacants per tal de que els míssils de defensa russos 

els puguin destruir i evitar l’explosió nuclear. El mateix passa en la pel·lícula, amb la 

diferència de que el B-52 en el cas del film no és derribat i malgrat certes dificultats 

és capaç de llançar la bomba (amb el pilot de la nau muntant-la com en un rodeo16) 

activant així el dispositiu de la fi del món. La gran diferència de la pel·lícula, però, és 

que aquest fet produeix un monòleg del doctor Strangelove, un científic nazi17 i 

assessor del president, que no apareix a la novel·la i que afirma que hauran de passar 

cent anys a la sota terra abans de tornar a la superfície. La pel·lícula, tornant a 

demostrar l’humor negre que l’impregna constantment, acaba amb imatges 

d’explosions nuclears. 

 

Hem pogut veure, doncs, que la pel·lícula compta amb una estructura lineal, igual que 

el llibre, així com amb una focalització interna variable, ja que els fets s’expliquen des 

del punt de vista de diversos personatges; d’una banda el president dels Estats Units 

i els generals reunits a la sala de guerra, de l’altra els tripulants de l’avió B-52 i per 

últim els encarregats de la base del SAC. 

 

 

 

 

 

 
16 Imatge inclosa a Annexos (8.2.2) 

17 Strangelove és un personatge creat per Kubrick expressament per a la pel·lícula. De fet, el 

personatge està basat en Wernher von Braun, el científic nazi que va liderar el programa 

estatunidenc d’investigació espacial. 
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5.2.3. Espai i temps 

Pel que fa a aquesta qüestió, parlarem primer de l’obra original i a continuació del film. 

 

En el cas de la novel·la Red Alert el temps ve definit pel propi títol original del llibre. 

L’obra, publicada al Regne Unit es va anomenar Two Hours to Doom, fent referència 

al temps que transcorre des de l’inici de l’atac fins al moment en què els avions arriben 

als seus objectius. A més, al llarg de tota la novel·la es fan referències constants al 

temps, per accentuar la sensació de compte enrere fins al desastre que s’evita al 

clímax del tercer acte. Es tracta, com ja hem mencionat d’una trama lineal en què el 

temps és un factor important per a la supervivència. 

 

En referència a l’espai, el llibre en mostra quatre, però un d’ells, el centre de 

comunicacions del SAC a Nebraska només apareix al capítol 4 quan reben la 

notificació de transmissió del pla d’atac als bombarders. Així doncs, únicament tres 

formen part del gruix de l’obra.  

 

El llibre està format per 26 capítols en què els tres espais es van alternant a mesura 

que avança el temps. Primerament, George ens presenta l’interior de l’avió anomenat 

Alabama Angel i a tots els tripulants de la nau. A continuació ens mostra el despatx 

del general Quinten, el causant de l’atac nuclear, que està convençut de l’eficàcia del 

seu pla. En el llibre el despatx es converteix en l’espai en què transcorre tota l’acció 

que afecta a Quinten i Howard, però més endavant veurem que en la pel·lícula això 

no és igual. L’altre espai que forma part imprescindible del desenvolupament de 

l’acció és el Pentàgon, lloc en què es reuneixen els alts caps militars amb el president 

d’Estats Units i l’ambaixador rus a Amèrica per intentar solucionar la situació. 

 

Pel que fa a la pel·lícula, ens trobem amb la mateixa estructura, que en certa manera 

podem anomenar episòdica, tot i que amb certes dissimilituds que cal destacar. En 

primer lloc, el temps del que disposen per aturar l’atac, sense especificar clarament 

en quina mesura, és superior al de la novel·la. Tanmateix, l’estructura de compte 

enrere serveix de la mateixa manera que en l’obra original.  

 

Si ens fixem en els espais, a grans trets son els mateixos, però en ser una pel·lícula 

els podem observar amb molt més detall. Un clar exemple és la sala de guerra en què 
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veiem que l’ambaixador rus se serveix menjar d’un bufet que està preparat en un 

lateral. En canvi, tot i ser el mateix espai, la novel·la mai menciona que existeix la 

possibilitat d’agafar menjar durant la reunió del gabinet de crisi. De la mateixa manera, 

mentre que a l’obra original només veiem el despatx del general Quinten, en la 

pel·lícula se’ns mostra l’exterior durant l’atac de tropes estatunidenques per recuperar 

el control, inclús converses dels militars de la base, que no saben exactament què 

està succeint. Cal afegir, també, que la conversa entre Mandrake i el president dels 

Estats Units transcorre en llocs diferents. Mentre que durant la conversa, Howard està 

al despatx de Quinten transmetent el codi d’anul·lació, a la pel·lícula, Mandrake surt, 

a punta de pistola i entra a una cabina telefònica per parlar amb el president. 

 

Amb el que hem vist fins ara podem concloure que aquests canvis no son pas per 

capritx de Kubrick, sinó que tots tenen una funció dins de la pròpia pel·lícula, ja sigui 

ajudar a establir el to, crear gags o permetre col·locar els personatges en noves 

situacions de tensió que permeten enriquir el desenvolupament de l’escena.  

 

5.2.4. Ideologia de les obres 

Dr. Strangelove està inspirada per la novel·la Red Alert escrita per Peter George sota 

el pseudònim de Peter Bryant a causa de la seva relació amb l’entorn militar. L’autor, 

que era membre de la Royal Air Force (RAF) britànica en el moment en què va 

escriure l’obra, se serveix d’una trama en el context de la Guerra Freda, conflicte 

coetani a la publicació del llibre, per narrar una trama bèl·lica, amb un rerefons de 

thriller polític. No obstant això, Kubrick, a partir d’aquest material original, en què 

s’aporten molts tecnicismes per dotar a la novel·la de profunditat, crea un univers 

propi en que tots els escenaris i personatges estant coberts per una pàtina d’humor 

negre i àcid que els fa únics. Un exemple de la irrepetible proposta de Kubrick és el 

fet que Peter Sellers interpreta tres papers al llarg de la pel·lícula. Però si ens fixem 

en aspectes que ens ajuden a entendre la perspectiva ideològica podem comprovar 

que Kubrick transforma a l’antagonista de la primera meitat de la novel·la, el coronel 

Quinten, en Jack D. Ripper (que en la seva traducció al català és llegeix com a Jack 

l’Esbudellador) en una clara referència a la carnisseria que representa el pla que ha 

iniciat per salvaguardar a la humanitat. 
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En aquest sentit, la idea de George quan va escriure Red Alert era la de mostrar què 

passaria si un militar de rang elevat se saltava els protocols per fer veure a la societat 

el poder de l’estament militar en el destí de les persones. Kubrick, amb aquesta 

premissa al cap pren la novel·la com a referència i construeix unes escenes i uns 

personatges que funcionen dins de la pròpia història, però que van molt més enllà i 

desvetlla les grans hipocresies del poder, amb escenes com la baralla entre 

l’ambaixador rus i el coronel Turgidson, (minut 36:10) que el president soluciona amb 

la frase: Gentleman. You can’t fight in here. This is the War Room!18 Aquesta 

sentència demostra com es vol vendre la guerra, com un acte honorable, respectable, 

amb ordre i sentit. Kubrick, en contraposició a aquesta filosofia dels reunits a la sala 

de guerra col·loca la càmera en una batalla per la presa de la base aèria del SAC i 

permet que es descobreixi el la realitat, la mort, brutícia i desordre que impera en una 

batalla.  

 

Un altre joc que ens permet entendre la sàtira que basteix el director gràcies als 

diàlegs i accions dels personatges té a veure amb un cartell que apareix en diversos 

moments de la pel·lícula. A l’entrada de la base militar es pot llegir un anunci que 

afirma que la pau és la feina a fer pels militars mentre en primer pla l’espectador 

presencia una cruenta batalla i la possible fi del món.19  

 

Aquests exemples son una mostra de la intenció de Kubrick amb la realització 

d’aquesta pel·lícula farcida de detalls interessants i crítics amb el bel·licisme i la 

capacitat destructora que es capaç de desenvolupar l’ésser humà. Ja va afirmar l’any 

1964 el periodista Bosley Crowther en una crònica al diari The New York Times que 

la cinta “is beyond any question the most shattering sick joke I've ever come across”20, 

 
18 Traducció pròpia: No pueden pelear aquí. ¡Ésta es la sala de guerra! 

19 Aquesta qüestió ens pot remetre a la guerra de Vietnam, un conflicte que va enfrontar Estats 

Units contra els habitants vietnamites i que va reflectir la pel·lícula Good Morning, Vietnam 

amb la frase del protagonista, Adrian Cronauer, interpretat per Robin Williams quan resumeix 

la política estatunidenca dient que pels Estats Units pacificar es disparar a tothom fins que 

ningú es rebel·li. 

20 És sense cap mena de dubte la broma més macabra amb què m’he trobat mai. [traducció 

pròpia]. 
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així com “one of the cleverest and most incisive satiric thrusts at the awkwardness and 

folly of the military that have ever been on the screen”21 . De fet no ens cal altra cosa 

que analitzar el propi títol complet de la pel·lícula per comprendre el to que li va voler 

atorgar el cineasta. Gràcies al fet de “situar el reflector de la sàtira sobre l’equilibri del 

terror que les potències nuclears van buscar per tal de mantenir en alerta a l’altre” 

(Castle, ed. 2019, p.344), Kubrick aconsegueix crear un film únic, amb una gran 

quantitat de capes de subtext. 

 

Podem concloure, per tant, que Kubrick parteix de la peça original però la transforma, 

la modela al seu gust establint una paradoxa entre allò que es veu de fons (els 

missatges de pau de l’exèrcit) i allò que percep l’espectador (violència, desconfiança, 

enganys), cosa que crea la visió crítica i humorística que volia aportar el cineasta del 

Bronx, al contrari que George, l’autor de la novel·la, que pretenia dur a terme una 

crítica del sistema militar des d’una perspectiva més aviat analítica, detallista amb els 

protocols i actuacions dels caps militars.  

 

5.2.5. Representació del protagonista 

Abans de començar aquest apartat volem comentar el personatge que dona títol a la 

pel·lícula, el Dr. Strangelove. Únicament apareix en tres ocasions al llarg del film, però 

el seu caràcter corromput pel poder i malaltís, juntament amb un físic peculiar, amb la 

cadira de rodes, el cabell despentinat, les ulleres de sol i la mà que sembla tenir 

voluntat pròpia, juntament amb els tics nazis que encara conserva representen una 

crítica al govern estatunidenc per l’acollida de científics nazis que van fer al finalitzar 

la Segona Guerra Mundial, així com la creació d’un personatge emblemàtic del 

cinema. Un cop fet aquest petit comentari al voltant d’aquest personatge únic, ja 

podem centrar-nos en el protagonista de la novel·la i de la pel·lícula stricto sensu. 

 

A la novel·la Red Alert i la pel·lícula Dr. Strangelove apareixen diversos personatges 

en múltiples escenaris, cosa que fa que el protagonisme quedi repartit i no sigui en 

absolut copat per un sol personatge. Tanmateix la pel·lícula compta amb el 

 
21 Una de les sàtires més enginyoses i acerades, dirigida contra la ximpleria i la bogeria de 

l'exèrcit, mai mostrada a la pantalla. [traducció pròpia]. 
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protagonisme del coronel Mandrake. Per aquest motiu analitzarem el personatge de 

Paul Howard a Red Alert, anomenat Lionel Mandrake a la pel·lícula. 

 

5.2.5.1. Estètica 

Paul Howard és un personatge que se’ns descriu molt poc físicament. A l’inici del 

segon capítol, que transcorre a la base aèria del SAC a Sonora, Texas, descobrim 

que té una cama trencada i que per aquesta raó està duent a terme tasques 

executives a les oficines. Més enllà d’aquesta qüestió no es menciona cap peculiaritat 

ni cap mena de descripció en profunditat de Howard.  

 

En canvi, a la pel·lícula, malgrat tenir un altre nom, el coronel Lionel Mandrake ocupa 

el mateix càrrec i actua de la mateixa manera que Howard en el llibre. Per aquesta 

raó sabem que el personatge és una adaptació. Mandrake és un oficial de la RAF que 

està d’intercanvi a Estats Units. Duu un bigoti dens i sense barba. Es tracta d’un home 

prim i que sempre va arreglat, amb el cabell engominat i la roba ben planxada. Té els 

ulls foscos i la mirada serena, tot i que al llarg de la pel·lícula  veurem com li canvia a 

causa de la proximitat de l’esclat de les bombes nuclears. 

 

5.2.5.2. Caràcter 

Tant Howard com el seu equivalent a la pel·lícula, Mandrake, tenen un caràcter 

similar, malgrat que en el cas de Mandrake estan tots els trets exagerats per a que 

funcioni com a mecanisme humorístic en certs moments de la cinta. 

 

A la novel·la, Howard és un personatge intel·ligent i capaç de resoldre conflictes, però 

té certs moments d’indecisió que l’allunyen de l’heroisme. De fet, un dels aspectes 

més interessants del llibre succeeix al despatx de Sonora, Texas, quan Quinten 

intenta convèncer a Howard de la bona actuació que representa l’execució del seu 

pla i quasi ho aconsegueix. Sortosament els militars irrompen a la base, Howard 

reacciona i aleshores descobrim que és un home que s’ha transformat: és decidit, 

valent i arrisca la seva vida per trucar al president i comunicar-li el codi. 

 

Així doncs, observem una transformació en Howard. D’una persona intel·ligent però 

tímida i amb un gran respecte pels càrrecs superiors, es transforma en un home amb 

opinió pròpia i fort caràcter. 
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Si ens fixem en Mandrake podem comprovar que la timidesa i l’apocament està força 

exagerat i inclús durant l’atac a la base i la discussió amb Ripper, el coronel Mandrake 

tremola, parla amb un to de veu baix i no està segur de la seva pròpia opinió. 

Tanmateix, quan Ripper se suicida i Mandrake ha de lidiar amb l’exèrcit per poder fer 

la trucada, no dubta en utilitzar un to autoritari i seriós, ordenant sense cap mena de 

problema. Ens trobem, doncs, en la mateixa situació d’abans. El personatge té una 

evolució, car s’enfronta davant del seu pitjor terror, l'aniquilació de la humanitat, i en 

surt victoriós. 

 

5.2.5.3. Sociologia 

En aquest sentit ni el llibre ni la pel·lícula ens explica res al voltant del seu origen o 

del seu estatus social, però podem deduir que es tracta d’una persona provinent de 

família acomodada i possiblement amb parents propers integrats dins de l’estructura 

militar. Possiblement és un home sense fills però que vol formar una família en el 

transcurs d’uns pocs anys. 

 

5.2.6. Representació de l’antagonista 

5.2.6.1.Estètica 

Pel que fa a l’aspecte físic del coronel Quinten, la novel·la no és pròdiga en detalls, 

sinó que opta per tenir un ritme elevat d’acció per no perdre el punch que representa 

el compte enrere abans de l’explosió nuclear. Nogensmenys, a l’inici del segon 

capítol, quan se’ns presenta al personatge, es descriu a Quinten com “a tall, spare, 

grey-haired man”, això és, un home alt i dedicat, amb cabells ja grisos. Ens dona, 

doncs, claus per entendre que és una persona imposant físicament i que ja ha entrat 

en els quaranta. Per tant és un home experimentat i que exerceix cert control sobre 

els seus soldats. Més enllà d’això, però, el llibre no ens permet conèixer més detalls 

referents a la seva estètica. 

 

Pel que fa a la pel·lícula, el coronel Ripper és un home alt i molt musculat, amb una 

veu potent i autoritària i uns moviments que demostren força i poder. És un home amb 

una cara angulosa, ulls foscos i cabell curt i clar que sempre aguanta un cigar entre 

les dents. 
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5.2.6.2. Caràcter 

Tant Quinten com Ripper estan construïts de la mateixa manera, tot i que Ripper té 

un motiu molt menys seriós que serveix com a desencadenant per les seves accions. 

Per un cantó, Quinten, a punt de morir per una malaltia incurable i fart de la paranoia 

i el constant estat d’alerta que suposa la Guerra Freda decideix actuar pel seu compte. 

Això demostra una paranoia i una mena de necessitat de reafirmació de la raó derivat 

de la seva feina com a militar. És, a més, una persona educada però autoritària, que 

vol tenir-ho tot sota control i amb una gran necessitat de ser obeït. La seva 

intel·ligència el fa estar atent a tots els detalls, però no pot evitar la psicosi que suposa 

l’estrés constant. 

 

En canvi, Ripper, és una persona que es creu intel·ligent però el seu odi i tancament 

en si mateix no li deixen veure la realitat. És similar al que avui en dia anomenem un 

conspiracionista, una persona que es nega a escoltar qualsevol altra explicació que 

no sigui la seva titllant-la de falsària; de fet, Ripper inicia l’atac perquè creu que els 

soviètics contaminen l’aigua americana. 

 

En tots dos casos es tracta d’una persona tradicional, amb idees fixes i dificultat per 

escoltar, entendre i compartir altres punts de vista, inclús arribant al punt de suïcidar-

se abans d’ésser capturat per les forces del seu propi exèrcit que vénen a aturar l’atac 

que ell ha llançat amb els bombarders de la seva base. 

 

5.2.6.3. Sociologia 

Igual que en el cas de Howard/Mandrake, el personatge de Quinten/Ripper no compta 

amb dades biogràfiques. No obstant això, podem inferir que es tracta d’una persona 

de família benestant i amb llarga tradició de carrera militar. No menciona mai a la 

família, cosa que ens fa suposar que no en té cap. 
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5.3. 2001: A Space Odyssey 

 

2001: A Space Odissey és una pel·lícula de 1968 escrita a quatre mans amb la 

col·laboració del cineasta Stanley Kubrick i l’autor del relat The Sentinel, Arthur C. 

Clarke, en què es basa el film. Aquest cas suposa un punt d’inflexió en el nostre treball 

perquè el guió de 2001: A Space Odissey i la novel·la es van escriure simultàniament. 

Tanmateix, com ja hem comentat, Clarke havia publicat uns anys abans un relat curt 

que va suposar la llavor pel que acabaria sent un trio d’obres literàries i audiovisuals: 

d’una banda el film i la novel·la, ambdues escrites el 1968 i de l’altra el conte original, 

publicat l’any 1951.  

 

La importància d’aquesta pel·lícula és preclara, car, més enllà de transitar senders 

inexplorats i marcar l’estètica dels films de ciència ficció, tant el relat curt com la pròpia 

obra de Kubrick  

 

[...] operan como un mito moderno del origen y futuro de los hombres, 

retomando las temáticas mencionadas y otras, tales como la posibilidad del 

triunfo de la mente por sobre el cuerpo. Como mito antropogónico y del destino 

colectivo, estas obras de ciencia ficción construyen un completo mapa 

evolutivo, con el proceder científico y los avances tecnológicos como 

elementos fundacionales (Pinotti, 2012, p.109). 

 

La pel·lícula planteja més dubtes que respostes i no ofereix a l’espectador cap solució 

fàcil. Això sumat al fet que quasi bé la meitat de la cinta no compta amb cap diàleg va 

fer que l’aspecte comercial de la pel·lícula no resultés ben parat. Tanmateix, l’únic 

premi Oscar que té Kubrick en el seu haver és el de millors efectes visuals per aquesta 

obra.  

 

5.3.1. Estructura de la trama 

Per a l’anàlisi de l’obra original i posterior comparació amb el film, procedirem d’una 

manera diferent a causa de les diferències de durada de les trames. Abans de 

començar, però, podem afirmar que ambdues comparteixen la linealitat en el seu 

desenvolupament.  



71 

Si ens fixem en el transcurs de la trama plantejada a The Sentinel, d’Arthur C. Clarke, 

ens trobarem davant d’un relat curt que narra el descobriment d’un misteriós artefacte 

a la Lluna per part d’una expedició humana al satèl·lit. Allà, al protagonista, Wilson, li 

sembla veure una brillantor en la llunyania de la plana de Mare Crisium. Pensant en 

la possibilitat de la troballa de selenites, ell i el seu ajudant Louis Garnett exploren la 

zona. Enmig de Mare Crisium troben una estructura de metall pulit. La forma piramidal 

i un camp invisible que la protegeix no deixen que res destorbi la construcció. Davant 

de l’evidència, Wilson només pot concloure que es tracta d’alguna mena de dispositiu 

alienigena que va ser dipositat allà com a marca de referència per una civilització 

antiga i molt avançada que volia tornar un cop comprovat que els humans eren 

capaços de viatjar a l’espai. 

 

Aquesta qüestió, sobre la qual també tracta la pel·lícula de Kubrick és la peça central 

de la narració curta que ens ofereix Clarke. No obstant això, el cineasta nascut al 

Bronx desenvolupa, juntament amb el propi Clarke, una història que pren com a punt 

de partida aquest fet i formula una narrativa anterior i posterior a aquest moment. La 

pel·lícula, dividida en cinc episodis narrats de manera lineal, comença amb un grup 

de cavernícoles prehumans (El despertar de l’ésser humà) que veuen amenaçada la 

seva supervivència a causa d’un grup o clan rival. Un guepard que viu a la regió també 

els amenaça constantment, posant en risc les seves vides. Un matí, en despertar, el 

clan veu un monòlit llis que ha aparegut enmig del no res. A partir d’aquell moment 

descobreixen com emprar eines diverses i això els hi permet tenir un avantatge envers 

el clan rival al què fan fora ràpidament.  

 

En aquest moment es canvia l’escenari de la Terra, que no es tornarà a veure en tota 

la pel·lícula per l’espai. Allà s’inicia el segon capítol, De la Terra a la Lluna, en què 

trobem al doctor Heywood Floyd. Durant el viatge en el transbordador de la Pan-Am 

el doctor Floyd troba a una vella coneguda reunida amb uns companys. Un d’ells, el 

doctor Smyslov, intenta que Floyd respongui a les seves preguntes al voltant dels 

estranys successos ocorreguts a Clavius, el destí de Floyd a la Lluna. Tanmateix, 

Floyd no diu res. 

 

No és fins a l’arribada del doctor Floyd a la Lluna que descobrim la troballa realitzada 

sota la superfície lunar. Es tracta d’un monòlit idèntic al que apareix davant dels 
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cavernícoles que, en ser il·luminat per la llum del Sol per primera vegada des del seu 

descobriment, emet un potent senyal acústic. 

 

És en aquest punt quan s’inicia el tercer capítol del total de cinc de la pel·lícula: Missió 

a Júpiter. Han passat divuit mesos dels dels fets ocorreguts a la Lluna i David Bowman 

i Frank Poole lideren una expedició a Júpiter amb uns altres tres tripulants en estat 

d’hibernació i una intel·ligència artificial infalible anomenada HAL 9000. El 

llargmetratge mostra la qüotidianitat dins de la nau i podem veure la retransmissió 

d’una entrevista televisiva feta a Bowman i Poole malgrat la distància, així com 

converses de Poole amb HAL, en què aquest li parla a l’astronauta del secretisme de 

la missió i dels estranys successos de la Lluna. Durant una d’aquestes converses, 

HAL detecta un problema amb l’antena principal de la nau i Bowman i Poole surten a 

l’exterior per reparar-la. Comproven que no hi ha cap error i HAL proposa no tocar-la 

fins que l’error es faci palpable i així poder-lo solucionar més endavant. Davant de la 

possibilitat d’un error per part de HAL i la negativa d’aquest a acceptar-lo, els dos 

astronautes es tanquen en una càpsula espacial amb les comunicacions bloquejades 

i discuteixen sobre la possibilitat de reduir les funcions de HAL al mínim per tal d’evitar 

possibles errors futurs. Sense que cap dels dos astronautes ho sàpiga, però, HAL 

llegeix els llavis dels dos homes i descobreix els seus plans. 

 

Així acaba el tercer capítol i en aquest punt s’inicia el quart, anomenat Interrupció, en 

què Poole és llançat a l’espai per una de les càpsules espacials mentre duia a terme 

algunes reparacions. Bowman surt amb una altra càpsula per rescatar a Poole. 

Mentre està buscant al seu company, a la nau principal fallen els sistemes vitals i els 

tres tripulants en hibernació moren. Un cop trobat Poole, Bowman es dirigeix un altre 

cop a la seva nau, la Discovery 1, i descobreix que HAL té el control total i absolut. Es 

veu obligat a deixar anar el cadàver del seu company per utilitzar els braços mecànics 

i obrir així una comporta manual que li permetrà accedir a l’interior de la nau. Un cop 

a dins, Bowman es dirigeix a la sala on estan els sistemes de memòria de HAL i els 

desconnecta tot i que la màquina li suplica i li confessa que té por a la mort.  

 

Mentre Bowman està desconnectant a HAL 9000 salta un missatge gravat en què el 

doctor Floyd explica que el motiu del viatge a Júpiter es deu al fet que el senyal acústic 
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anava dirigit en aquella direcció. L’únic amb aquesta informació era el propi HAL que 

tenia prohibit comentar-la fins arribar al planeta de destí. 

 

El cinquè i últim capítol, anomenat Júpiter i més enllà de les estrelles ens mostra 

l’arribada de la Discovery 1 a Júpiter. Allà, Bowman veu un monòlit idèntic als 

apareguts anteriorment a la pel·lícula i amb la càpsula espacial intenta recollir-lo. En 

l’instant del contacte, la petita nau amb l’astronauta a dins és enviat a través de la 

infinitat de l’espai a un viatge a gran velocitat per llocs estranys i incomprensibles. El 

trajecte el transporta a una mena d’habitació en què Bowman es veu a si mateix en 

diversos punts de la seva vida i l’espectador acompanya en cada moment a una de 

les versions. Al final, postrat al llit, intenta aixecar-se i assenyala quelcom davant seu; 

es tracta del monòlit que, impassible, ara està dins l’habitació. Bowman es converteix 

en un fetus que viatja fins a la Terra i des de l’òrbita del planeta, observa el seu lloc 

d’origen. 

 

5.3.2. Divisió dels actes 

En el cas del relat curt, l’inici de l’obra el trobem des de la presentació del 

funcionament de l’estació espacial fins al moment en què el protagonista comenta que 

ha vist, en la llunyania de la plana de Mare Crisium, quelcom que resplendia de 

manera evident. En el cas de 2001: A Space Odyssey, l’inici de la trama es troba en 

el moment en què els cavernícoles descobreixen la importància de la utilització dels 

ossos com a eines i finalitza quan el doctor Floyd i els astronautes encarregats 

d’investigar l’estranya estructura que han descobert son víctimes del potent so que 

aquesta emet a causa de l’impacte de la llum del Sol sobre la seva superfície per 

primera vegada. 

 

El segon acte, això és, el nus de la trama, en el cas del relat comença amb la proposta 

d’ascens a la muntanya en què hi ha la plana on el protagonista ha vist quelcom. Des 

d’aquest punt, en què intenta convèncer als seus companys i acaba acompanyat 

únicament del seu ajudant fins al descobriment de l'artefacte, que fa que Wilson resti 

perplex i aliè al seu entorn, conformen el nus de la trama. No obstant això, el film 

transita per senders distints i conforma el nus de la història que narra a partir de 

l’aparició dels astronautes Poole, Bowman i la computadora d’intel·ligència artificial 

HAL 9000 mesos després dels fets ocorreguts a Mare Crisium. La tripulació, que viatja 
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a bord del Discovery 1, té com a missió arribar a Júpiter, una proesa mai acomplerta. 

Tanmateix, un error de HAL fa que Poole i Bowman comencin a desconfiar de la 

màquina, amb qui, tal i com es veu a la pel·lícula i si fem cas a les afirmacions dels 

astronautes a l’entrevista que els hi fan durant la missió, havien tingut una complicitat 

sense reserves. HAL 9000 controla tots els aspectes tècnics de la nau i Poole i 

Bowman decideixen discutir la viabilitat de HAL dins d’una de les càpsules espacials. 

Mentre els dos homes acorden restablir les funcions de fàbrica de HAL, la màquina 

els llegeix els llavis i intenta desfer-se de Poole. Bowman procura rescatar-lo però no 

ho aconsegueix. Tot i això, l’astronauta aconsegueix desconnectar a HAL i descobreix 

que la seva missió secreta a Júpiter era deguda al fet que el senyal que va emetre 

l’artefacte lunar tenia com a destí aquest gegant gasós. 

 

Aquest segon acte del film, doncs, serveix com una mena de trama secundària que 

permet relacionar l’inici del film amb el desenllaç que narrarem a continuació; més 

endavant, a l’apartat 5.3.4. Ideologia de les obres, ens centrarem en els motius que 

ens fan considerar la trama de l’ordinador HAL 900 com a secundària. 

 

The Sentinel finalitza amb una reflexió del protagonista al voltant del possible origen 

de l’estructura. Nega la possibilitat que la troballa sigui obra dels selenites ni de cap 

civilització propera i conclou que es tracta d’una espècie antiquíssima que va viatjar 

per l’espai en l’albor de la Terra i van comprovar que era un lloc en què podia haver, 

milions d’anys ulteriors, vida intel·ligent. Així doncs van deixar un sentinella enterrat a 

la Lluna i quan l’espècie (en aquest cas la humanitat) arribés a l’espai i la trobés, els 

viatgers sabrien que hi ha vida intel·ligent més enllà d’ells mateixos. Per la seva 

banda, 2001: A Space Odyssey finalitza amb la troballa, prop de Júpiter d’una altra 

estructura. Bowman intenta apropar-s’hi però és enviat a través de l’artefacte a un 

viatge per la vastitud de l’espai temps que el diposita en una habitació en què el propi 

temps fluctua d’una manera incomprensible per l’ésser humà i mor postrat al llit davant 

la impassibilitat del monòlit. Aleshores és convertit en un fetus i viatja de nou fins a 

l'òrbita de la Terra, des d’on observa el planeta blau. 
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5.3.3. Espai i temps 

En aquest apartat farem, primerament, referència a l’espai i temps del relat curt 

d’Arthur C. Clarke per, a continuació, centrar-nos en la pel·lícula que va dirigir Stanley 

Kubrick. 

 

En el cas de The Sentinel, el temps transcorre de manera vectorial progressiva, des 

de l’avistament d’una lluentor estranya fins al descobriment del monòlit. Tanmateix, el 

narrador, que és el propi protagonista de la història, explica els fets situat en el 

present, cosa que fa que el conjunt de la narració sigui un flashback. Malgrat que no 

s’esclareix en cap moment el temps que transcorre des de l’inici de l’acció fins a la 

conclusió dels fets, la lectura de la breu narració denota certa rapidesa, això és, els 

successos transcorren en pocs dies. Pel que fa a l’espai, només es descriuen dos: el 

primer, l’estació lunar en que viuen els astronautes mentre estan a la Lluna, 

concretament se’ns descriu la cuina, similar a la d’una casa familiar, amb cafetera, 

pica i una finestra i l’altre és la pròpia Lluna, amb els seus cràters, impactes de 

meteorits i la plana de Mare Crisium, que, coberta de pols estelar, desperta en les 

persones que la veuen una sensació d’antiguitat inigualable. 

 

Si ens centrem en la pel·lícula, parlar del temps és parlar de la història de l’ésser 

humà. Diem això perquè el primer escenari que veiem és el planeta Terra fa milions 

d’anys. Mitjançant una el·lipsi de quatre milions d’anys ens trobem a l’any 2001 a 

l’espai. Amb el descobriment del monòlit a la Lluna i l’estrany so que emet es produeix 

un altre salt temporal, en aquesta ocasió de divuit mesos i ens situem en unes altres 

coordenades espacials, amb la tripulació que es dirigeix a Júpiter. L’escena final, en 

que l’astronauta entra en una mena de túnel temporal podriem dir que també és una 

espècie de salt, tot i que seria més correcte referir-nos-hi com a distorsió temporal, 

car no queda clar si es tracta d’una deformació del temps o un seguit d’el·lipsis 

constants fins a la mort de Bowman i posterior renaixement en fetus espacial. 

 

Comprovem, doncs, que igual que en l’obra original, 2001: A Space Odyssey, 

transcorre de manera vectorial progressiva, tot i que compta amb el·lipsis temporals i 

està narrada des del present, no com The Sentinel, que explica fets ja ocorreguts. 
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Pel que fa als espais, que ja hem mencionat en paràgrafs anteriors, al film de Kubrick 

apareixen les planes d’Àfrica milions d’anys abans de l’existència de l’ésser humà, on 

apareix el primer monòlit, l’espai i l’interior de diverses naus espacials, en què veiem 

els personatges reunits com si es tractés del lobby d’un hotel o fent exercici com si 

fossin a un gimnàs i per acabar, les càpsules espacials de la Discovery 1 i la infinitud 

de l’espai, mostrada com un increïble joc de colors i formes.  

 

5.3.4. Ideologia de les obres 

2001: A Space Odyseey pot ser entesa com un mite modern de la humanitat en tant 

que, d’acord amb Mircea Elíade, “(citat per Pinotti, 2012),  és entès com “el relat d’una 

creació: es narra quelcom que ha sigut produit, que ha començat a ser” (p.113). Així 

les coses, Kubrick construeix, a partir de The Sentinel una història que funciona “com 

a mite antropogònic i del destí col·lectiu, i construeix un complet mapa evolutiu, amb 

rigor científic i desenvolupament tecnològic com a elements fundacionals” (Pinotti, 

2012, p.109).  

 

El fet de partir d’un relat curt permet a Stanley Kubrick procedir d’una manera diferent 

a l’hora d’encarar la producció del film.22 Mentre que The Sentinel ofereix al lector una 

visió quasi bé pessimista en la seva resolució, amb els dubtes del narrador i el 

despertar de consciència que li suposa el fet de comprendre que no estan sols a 

l’espai però que mai podran copsar completament la magnificència i superioritat dels 

éssers que els guien, Kubrick es permet no donar cap explicació lògica ni moral al 

conjunt de la cinta. Aquesta qüestió té més sentit quan descobrim que el propi Clarke 

(citat per Paredes, 2001) va afirmar que “volíem [Clarke i Kubrick] suscitar moltes més 

preguntes de les que érem capaços de respondre”.  

 

Ja hem vist que el relat narra el descobriment d’un monòlit a la Lluna. Tanmateix, 

Kubrick elabora, a partir d’aquesta idea primigenia una trama que explica la història 

de la humanitat. Es tracta, per tant, de la llavor d’un mite fundacional, del mite de la 

 
22 El fet de comptar amb la col·laboració de Arthur C. Clarke en l’elaboració del guió malgrat 

tractar-se d’una adaptació lliure del seu relat ajuda també a construir un pont entre ambdues 

obres més enllà dels propis elements que comparteixen, com ara la figura del monòlit i la 

presència extraterrestre. 



77 

humanitat com a col·lectiu. Una força aliena a la naturalesa terrestre ha dirigit 

l’evolució de l’espècie humana, transformant i guiant als éssers fins a dur-los a la suite 

del final del film en què, tot i no deixar-se veure s’intueixen i finalitzen el procés 

evolutiu convertint a l’astronauta en un fetus, que és simplement una forma física que 

li permet viatjar per l’espai. És, doncs, una narració més profunda i amb més 

implicacions filosòfiques que no pas el relat de Clarke.  

 

Kubrick, per tant, pren en aquest cas un material seminal que li serveix com a 

instrument per crear un mite propi, el de la creació de l’ésser humà, i explorar tant els 

seus inicis com el seu desenvolupament i transitar senders que el condueixen a 

hipòtesis tals com la pervivència de la intel·ligència per sobre del cos físic o bé la 

inherencia de la mentida i el debat moral, que es demostren en el pensament de la 

trama secundària de HAL 9000, únic coneixedor de la veritat sobre la missió a Júpiter 

i que es pregunta si ha de seguir els seus comandaments o desvelar la realitat als 

tripulants de la Voyager 1. 

 

Tot aquests assumptes creen una sèrie de trames que conformen la totalitat del film. 

La conclusió a què arribem gràcies a la investigació realitzada és que 2001: A Space 

Odyssey elabora una possible explicació de l’origen de la humanitat, crea un mite 

primigeni dels albors de l’ésser humà, un particular Adam i Eva explicat per Kubrick a 

través d’un film basat en un relat curt d’Arthur C. Clarke. 

 

5.3.5. Representació del protagonista 

En aquest cas parlar del protagonisme en ambdues obres és un assumpte força 

complex, ja que a nivell narratiu cadascuna d’elles opta per personatges diferents, tot 

i que és cert que poden compartir certs aspectes de la seva personalitat.  

 

5.3.5.1. Estètica 

En el cas del relat curt de Clarke, el protagonista, Wilson, no és descrit en cap 

moment, tot i que podem extreure algunes conclusions a partir de les poques peces 

que ens deixa l’autor entre línies. Per exemple, quan Wilson descobreix la lluentor en 

la llunyania es parla de la bona vista del selenòleg [sic] (geòleg lunar) que 

aconsegueix avistar el que més endavant descobrirà que és un misteriós artefacte. 

D’altra banda, en una conversa amb Garnett, el seu ajudant, es parla de l’edat de 
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Wilson. Garnett li recorda que ja no és tan jove; així doncs, intuïm que Wilson és un 

home madur, amb experiència però amb menys aptitud física de la que tenia uns anys 

enrere. Pel que fa a l’aspecte físic, el relat no ofereix més dades, més enllà de meres 

intuïcions personals que ens condueixen a la conclusió que, si és un astronauta, ha 

d’estar en bona forma física. 

 

En canvi, en el cas del film de Kubrick podem descriure d’una manera més acurada 

el físic del doctor David Bowman, el protagonista de la pel·lícula i únic supervivent de 

l’engany de HAL 9000. Es tracta d’un home jove, d’uns trenta cinc anys, amb el cabell 

castany curt. Uns ulls blaus li atorguen una mirada freda. Té un rostre angulós i amb 

la mandíbula i la barbeta força marcades. És barbamec, fet que li accentua la barbeta. 

És prim però fibrat i força alt, tot i que no destaca per la seva alçada.  

 

5.3.5.2. Caràcter 

En el cas de Wilson es pot afirmar que es tracta d’un professional amb vocació. Quan 

descobreix la lluentor, que està fora del seu camp de treball se sent impel·lit, encuriosit 

per saber què hi ha a la plana del Mare Crisium. És, també, expeditiu, resolutiu i 

aventurer. Demostra també una certa cultura quan parla d’Aristarc de Samos i 

Eratòstenes, astrònoms de l’antiga Grècia. Demostra, a més, velocitat de reacció 

davant l’adversitat, puix que, malgrat quedar sorprès per la troballa, enseguida 

reacciona i es posa a treballar per comprendre el significat de la misteriosa 

construcció. Així mateix, té un punt d’orgull i ganes de ser recordat que fan que vulgui 

arribar abans que el seu company al cim i des d’allà veure la plana i observar l’objecte 

abans que qualsevol altre ésser humà ho hagi fet. 

 

Son aquestes qualitats que descriuen el caràcter de Wilson els que ens fan 

comprendre, en part, la relació entre les obres, ja que Bowman, el protagonista de la 

pel·lícula comparteix força aspectes de la seva personalitat. D’una banda és una 

persona metòdica, rutinària i per aquest motiu el primer cop que apareix en pantalla 

el veiem fent esport. Així mateix és un home segur de si mateix, resolutiu i amb una 

gran capacitat de decisió en moments crítics, que demostra quan s’ha d’enfrontar a 

HAL 9000. A tot això se li ha de sumar el fet que és una persona que se sent còmode 

treballant en equip, car quan es troba davant del dilema de restablir a HAL als valors 

de fàbrica debat amb el seu company Frank Poole abans de decidir. 
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Es tracta, per tant, d’un caràcter similar al de Wilson en certs aspectes i això ens fa 

pensar que, en el fons, podria tractar-se de la mateixa construcció del personatge 

però col·locant-lo en situacions diferents. 

 

5.3.5.3. Sociologia 

En el cas de Wilson no tenim cap dada que ens permeti conèixer aquest aspecte de 

la seva construcció com a personatge, més enllà del fet que menciona que està 

cuinant salsitxes per esmorzar com fa a casa. Tot i que sembli quelcom irrellevant ens 

permet saber que no és una persona rica, sinó més aviat de classe mitja, amb estalvis 

però sense luxes.  

 

Pel que fa a Bowman ens trobem en la mateixa situació. L’únic contacte que tenim 

amb la seva vida anterior des del punt de vista d’espectador és la trucada que li fan 

els seus pares el dia del seu aniversari. Veiem a un home i una dona a la sala d’estar 

de casa seva amb un pastís. Així doncs, som testimonis d’un acte íntim, familiar, en 

què veiem la procedència de Bowman. Igual que en el cas de Wilson, es tracta d’una 

família de classe mitjà, orgullosa del seu fill i de tot el que està aconseguint en la seva 

carrera professional. Més enllà d’això, Kubrick no aporta cap més dada que ens ajudi 

a construir millor el passat del protagonista. 

 

5.3.6. Representació de l’antagonista 

Tant The Sentinel com 2001: A Space Odyssey suposen un repte a l’hora de ser 

analitzats. En referència al present apartat ens trobem davant del fet que el relat curt 

no té un antagonista que intenti evitar que el protagonista acompleixi els seus 

objectius més enllà dels propis dubtes que es planteja Wilson. En tot cas, doncs, no 

podem parlar d’un antagonista físic, sinó d’un conjunt de circumstàncies. Pel que fa 

al film de Kubrick, l’antagonista se’ns presenta com una força que no és física, no 

acabem de veure-la mai, més enllà dels monòlits que apareixen i que son 

construccions realitzades per aquest grup extraterrestre. Per aquest motiu hem optat 

per situar a HAL 9000 com a antagonista, car intenta impedir que Bowman arribi a 

Júpiter, més enllà de les consideracions de si aquest acte de la intel·ligència artificial 

és, en inici, bo pels astronautes, que no coneixen la seva missió real o no. En tot cas, 

doncs, HAL actua com a antagonista a 2001: A Space Odyssey. 
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5.3.6.1. Estètica 

La intel·ligència artificial HAL 9000 és una computadora de dades ultramoderna que 

se’ns presenta al llarg del film com una mena de càmera amb un punt central de color 

vermell que li atorga personalitat i, en conseqüència, humanitat. La sala en que 

s’emmagatzema tota la informació de HAL i el centre de memòria lògica, és un 

complex conjunt de reixes il·luminades per una llum vermella del mateix to que el del 

propi HAL. Si ens fixem en l’altra característica que podem analitzar, la veu, 

comprovem que parla amb un to força neutral, com el que podria tenir qualsevol 

màquina tecnològica amb possibilitat d’expressar-se (un GPS, un altaveu intel·ligent, 

etcètera) però quan Bowman el desconnecta som testimonis de certs canvis d’inflexió 

a la veu, que es torna més pausada i greu.  

 

5.3.6.2. Caràcter 

Resulta molt interessant tractar aquest apartat amb un objecte d’estudi com 

l’ordinador HAL 9000. Tot i ser una màquina, representa que la humanitat ha avançat 

de tal manera que les intel·ligències artificials tenen la capacitat d’expressar certes 

emocions i, per tant, ser més humanes. En aquest sentit, HAL 9000 és un ordinador 

infal·lible, cosa que el fa ser superb i arrogant. Tanmateix la seva part lògica i artificial 

el fa complir la seva missió. Només quan entra en conflicte el fet de conèixer la missió 

secreta amb la qüestió d’aconseguir que la missió arribi a bon port és quan HAL 

decideix actuar i simular un error que faci descobrir a Bowman i Poole la realitat del 

seu viatge a Júpiter.  

 

Ens trobem, doncs, clarament, davant d’una intel·ligència egocèntrica i pagada de si 

mateixa, però no pas malvada. És decidida i poc afectiva, tot i que en el moment de 

desconnectar-la, Bowman reconeix patrons que li fan veure que HAL té por de la mort 

(el propi ordinador ho verbalitza) i demana clemència en diverses ocasions. 

 

És, per tant, una màquina humanitzada per fer més còmodes els viatges espacials i 

compta amb un caràcter, com el de tots els éssers humans, contradictori.  

 

5.3.6.3. Sociologia 

Pel que fa a aquest aspecte, no és fins al moment de la desconnexió i posterior retorn 

als valors de fàbrica que descobrim els inicis de l’existència del model 9000 de 
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l’ordinador HAL. D’acord amb les seves pròpies paraules, la computadora es va crear 

i posar en funcionament a Urbana, Illinois el dotze de gener de l’any 1992. El seu 

creador i la persona que li va ensenyar a fer servir les seves funcions va ser el senyor 

Langley. Aquest, a manera d’introducció als éssers humans li va ensenyar a cantar 

una cançó titulada Daisy.  

 

Amb tot, doncs, veiem que HAL prové d’una fàbrica d’alta tecnologia que construeix 

aquest tipus d’ordinadors en sèrie i que, per tant, no és un model únic. 
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5.4. A Clockwork Orange 

 

Kubrick va retornar a la ciència ficció amb un gran èxit gràcies a A Clockwork Orange 

(La naranja mecánica, 1971) adaptació de la novel·la homònima d’Anthony Burgess 

de 1962. La pel·lícula va tenir força influència en la cultura de la dècada dels ‘70, ja 

que, com reflecteix Juan González Villa, (2006): 

 

El mundo violento, cruel y esteticista en el que se mueven Alex y sus “drugos” 

anticipó, si es que no influenció, el movimiento punk de los años setenta (así 

como a los hooligans y a esos vándalos y descerebrados que tristemente hoy 

tienen como pasatiempo apalear vagabundos) (p.130). 

 

Abans de començar l’anàlisi volem mencionar que l’obra de Burgess empra un 

vocabulari inventat, anomenat nadsat (adolescent) que recorda al rus. Quan al llarg 

del present treball ens veiem obligats a utilitzar algun d’aquests termes inclourem 

l’equivalent en català a partir de la traducció inclosa en el glossari de l’obra: Burgess, 

A. (2002). La naranja mecánica. Barcelona: Minotauro. 

 

5.4.1. Estructura de la trama 

A Clockwork Orange d’Anthony Burgess segueix una estructura lineal en què assistim 

a una mena de viatge de l’heroi (en aquest cas anitheroi). Tanmateix, Kubrick crea 

una transducció en què la trama es pot entendre com a circular perquè el personatge 

principal acaba la seva peripècia sense haver patit cap canvi. 

 

Les principals diferències de la trama son detalls que per si mateixos no canvien la 

història que ens narra el protagonista, Alex, en primera persona. Tant la novel·la com 

la pel·lícula utilitzen aquest recurs narratiu per apropar l’espectador a la trama, que 

comença amb Alex i els seus drugos (amics) a un bar de llet amb drogues preparant-

se per passar la nit fent actes delictius i ultraviolents. Tant en el llibre com en la 

pel·lícula el lector o espectador és testimoni d’un seguit d’actes criminals. Així com a 

la novel·la el grup de nadsats comencen la nit apallissant a un mestre d’escola i a 

continuació a un indigent, a la pel·lícula peguen directament a l’indigent. A la novel·la 

de Burgess, mentre peguen al sense sostre, l’Alex i els seus amics veuen prop de la 

central elèctrica a  la banda de Billyboy intentant violar a una nena de deu anys. En 
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canvi Kubrick reprodueix aquesta escena dins d’un casino abandonat i amb la banda 

rival a la de l’Alex intentant violar a una noia jove. El grup de drugos del protagonista 

es baralla amb la banda de Billyboy i escapa en cotxe per la carretera. Allunyant-se 

de la ciutat van a parar a una residència anomenada Home (Llar) i allà intenten fer-se 

passar per víctimes d’un accident per accedir a la casa. Quan entren, disfressats amb 

màscares de Lincoln i altres figures importants a la novel·la, i amb màscares 

repulsives a la pel·lícula, es troben a un escriptor i a la seva dona. Mentre que Burgess 

els descriu com a una parella jove, Kubrick ens presenta a una dona jove i a l’escriptor 

com a una persona d’uns seixanta anys. Després d’apallissar-los i violar a la dona, 

Alex i els seus amics tornen al bar, on escolten com una clienta canta una ària 

operística i un dels drugos es burla. L’Alex el pega i li recrimina la seva poca cultura. 

Decideixen tornar cadascú a casa seva i allà veiem que el jove sent predilecció per la 

música, en especial per Ludwig van Beethoven. Kubrick inclou com a mascota del 

protagonista una serp que no apareix en l’obra original.  

 

L’endemà, saltant-se l’escola tot i els avisos de la mare, Alex rep la visita de P. R. 

Deltoid un assessor post correctiu per a joves amb mal comportament. Després de 

mantenir una conversa amb Deltoid, Alex marxa a la botiga de discos per recollir un 

parell de peces que tenia reservades i coneix a dues noies. En el llibre es descriuen 

com a quasi bé nenes, però en el film veiem que son noies joves. En ambdós casos 

marxen a casa amb Alex que en el llibre les viola i en canvi en la pel·lícula, en una 

escena muntada a càmera ràpida, veiem que les relacions son consentides. Al vespre 

Alex es troba als seus drugos al vestíbul i discuteixen sobre el lideratge del grup. Quan 

es dirigeixen cap a un bar, Alex pega als seus amics per demostrar el seu poder i un 

cop fetes les paus acorden entrar a robar una casa de les afores. En aquesta ocasió 

només entra l’Alex a l’interior de l’habitatge, que en la pel·lícula és una residència de 

descans tancada. Allà viu una dona gran amb una gran quantitat de gats, que, 

sospitant de la situació, truca a la policia abans de trobar-se amb l’Alex. A la novel·la 

el protagonista, la dona gran i els gats es barallen, però en la pel·lícula veiem com 

Alex es burla de la senyora i amb una escultura l’apallissa. En sortir de l’edifici els 

seus drugos li tiren un líquid als ulls per evitar que fugi amb ells i aconseguir que 

l’atrapi la policia.  
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Un cop detingut, Alex és apallissat a la comissaria i després del judici condemnat a 

catorze anys de presó. A la pel·lícula de Kubrick, però, es pausa el ritme mostrant 

l’entrada del jove delinqüent al recinte penitenciari, mentre que Burgess elideix aquest 

fet. Dins la presó. Alex s’apropa a la religió i al chaplino (capellà) del recinte. Aquest 

personatge se’ns presenta a l’obra original com una persona que vol ser important 

dins la presó i ajuda a l’Alex a canvi de que aquest es xivi de l’entrada de droga o 

tabac, o d’un possible intent de fuga entre d’altres coses que li permeten quedar bé 

amb el director de la presó i guanyar-se el seu favor. En canvi, a la pel·lícula veiem a 

un home preocupat pel futur de l’Alex i amb ganes d’ajudar-lo. El nostre humil 

narrador, com es descriu a si mateix el protagonista de A Clockwork Orange pregunta 

al capellà sobre el projecte Ludovico, que cura als criminals en quinze dies. El chaplino 

l’adverteix de la perillositat de la terapia, però l’Alex pretén entrar dins del programa 

experimental. Quan el ministre d’interior visita als presoners per triar qui entra dins la 

teràpia Ludovico, selecciona a l’Alex, que marxa feliç de la presó a un recinte proper. 

A la pel·lícula, però, sembla que el trasllat sigui a un lloc més llunyà, fora del recinte, 

dedicat a la retenció de persones declarades culpables. Allà, Alex coneixerà al doctor 

Brodsky, el metge que aplica la tècnica Ludovico. Després d’alimentar-lo i punxar-lo 

amb alguna mena de producte, el protagonista és conduït a una sala de siny (cinema) 

en què subjectat i amb la impossibilitat de tancar els ulls, és obligat a visionar cintes 

violentes. En el cas del llibre es descriu una escena en què una dona gran és cremada 

i la decapitació d’un home. Kubrick, en canvi, utilitza imatges més variades, com 

violacions o escenes de desfilades nazis. Poc a poc Alex es va curant, procés que 

s’explica a la novel·la però no tant a la pel·lícula, perquè Burgess narra diversos 

moments en què Alex intenta escapar però únicament pel fet de pensar en pegar a 

algú li entren nàusees. Ara bé, Kubrick se centra en explicar que com a efecte 

secundari de la teràpia Ludovico la música de Beethoven també el posa malalt. En 

canvi, a  la novel·la no serà fins més endavant de la trama que descobrirem que 

Ludovico ha afectat a Alex de tal manera que li provoca un rebuig total a qualsevol 

mena de música. Però abans d’arribar a aquest punt, en ambdues obres som 

testimonis, com a receptors, de la vulnerabilitat del protagonista, que és exposat a un 

home violent i a una dona despullada davant d’un públic selecte per demostrar 

l’eficàcia de la teràpia experimental.  
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Un cop evidenciat l’efecte de Ludovico en l’Alex, el protagonista és alliberat i torna a 

ser lliure. Quan arriba a casa troba la seva habitació totalment canviada i els seus 

pares li expliquen que li han llogat l’habitació a Joe, un home a la novel·la i un noi jove 

a la pel·lícula, que es comporta correctament i cuida als seus pares. A partir d’aquí la 

successió de fets canvia si parlem de l’obra original o del llargmetratge de Kubrick. En 

la novel·la de Burgess, Alex va a la biblioteca i troba a l’home gran que apallissa amb 

els seus drugos a l’inici. Aquest, juntament amb altres ancians de la biblioteca peguen 

a l’Alex, que acaba tirat a terra i recollit per la policía. A la pel·lícula, les persones que 

peguen al protagonista son el vagabund que torturen en començar el film i altres 

rodamons que estan amb ell. El resultat, emperò, és el mateix: la policia el recull. La 

sorpresa bé donada pel fet que els policies son dos dels antics drugos de l’Alex, que 

el porten a una zona apartada fora de la ciutat i el deixen mig mort. Des d’allà, el noi 

vaga fins arribar a una mansió en què es troba a l’escriptor, que, tot i que a l’obra 

original no té seqüeles físiques de la pallissa, al film va en cadira de rodes i viu amb 

un home jove i musculat que l’assisteix. A la casa, l’escriptor, crític amb el govern 

cuida a l’Alex i no el reconeix com al culpable de la violació i mort de la seva dona a 

causa de la màscara. A la novel·la, no ho arriba a descobrir, tot i que reconeix que la 

veu i certes expressions li recorden a algú. A la pel·lícula, en canvi, el personatge ho 

descobreix i veiem com gaudeix de la tortura que se li aplica a l’Alex. Fem referència 

al fet que l’escriptor, juntament amb tres companys, decideixen utilitzar a l’Alex com a 

prova de que la teràpia de rehabilitació de criminals no és bona i elimina la humanitat 

dels individus (assumpte que tractarem més detalladament a l’apartat 5.4.4. Ideologia 

de les obres). Per a fer-ho tanquen al noi en una sala en què s’escolta la Novena 

simfonia de Beethoven, cosa que obliga a Alex a tirar-se de daltabaix per una finestra 

buscant la mort. Tanmateix, es recupera i a l’hospital se li inverteix l’efecte de 

Ludovico. És, a més, visitat pel ministre de l’interior, que li assegura una bona feina i 

un bon sou, així com l’informa de que l’escriptor subversiu ja està empresonat. Acte 

seguit, l’Alex rep la visita dels pares, cosa que deixa la porta oberta a una possible 

reconciliació familiar.  

 

Arribats a aquest punt és quan trobem la gran diferència entre l’obra original i la 

transducció. Burgess va fer que el seu personatge arribés a sortir de l’hospital i 

realitzés, de nou, actes violents acompanyat d’uns nous drugos. Tanmateix, el 

retrobament amb Pete, un dels seus antics companys, casat i feliç, el porta a una 
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revelació interior que li fa descobrir que es pot allunyar de la maldat. Per a Kubrick, 

en canvi, el personatge de l’Alex no tenia remei, era dolent i res el podia modificar. 

Així doncs, el film acaba amb unes paraules pronunciades per la veu en off d’Alex (I 

was cured alright)23 que donen a entendre a l’espectador que un cop surti de l’hospital, 

el protagonista no renunciarà a la maldat. 

 

5.4.2. Divisió dels actes 

La novel·la de A Clockwork Orange segueix una estructura narrativa clàssica, això és, 

un inici, nus i desenllaç que està teixit de tal manera que les tres parts que conformen 

el total de la història connectin entre si i mantinguin un sentit, cosa que permet al 

lector, en aquest cas, identificar-se amb el personatge, moment en el qual es produeix 

la catarsi.24 A més, l’autor de la novel·la decideix incloure una separació que marca 

quan comença i acaba cadascuna de les parts, fet que permet distingir clarament 

quins successos es produeixen en cada acte. La separació a què fem referència es 

produeix en el moment en que Alex és detingut. Just en aquest instant la novel·la 

acaba la primera part i enceta la segona.  

 

La pel·lícula, emperò, no conté cap mena de separació entre actes i per tant 

l’espectador veu un producte més orgànic, que no l’exclou de la història per fer-li saber 

en quin punt de la mateixa es troba. Això no obstant, la divisió dels actes de l’hipotext 

original i l’hipertext audiovisual és idèntic, malgrat que algunes situacions internes 

pateixen algun canvi. 

 

Ambdues obres comencen amb la presentació d’Alex, el protagonista, i els seus 

drugos en el bar làctic on esperen la nit per sortir a cometre actes violents. Tant en la 

novel·la com en la pel·lícula el grup de joves surt al carrer i ataca a gent innocent, 

protegits per la foscor de la nit. Un dels actes d’ultraviolència que cometen ocorre en 

una mansió. Allà, violen a la dona i apallissen a l’home que resideixen a la casa. 

L’acció comesa fa que l’Alex i els seus drugos necessitin un descans i retornen al bar 

 
23 Traduït en el doblatge de la pel·lícula en espanyol com a: l fin estaba curado. 

24 Per Aristòtil totes les parts, totes les accions de la faula han d’estar lligades, i estar 

relacionades entre elles  Cal evitar aquelles parts accessòries que no estiguin vinculades 

entre si perquè no estan escrites per provocar la catarsi. 



87 

làctic. Allà una dona canta i un dels amics del grup pretén imitar-la fins que Alex el 

pega i l’atura. Aquest fet desencadena una sèrie de conseqüències que comencen 

pel qüestionament del lideratge del grup. L’Alex, per acontentar als seus drugos els 

fa cas i els porta a atacar una residència luxosa a les afores. Allà, és traït pels seus 

amics i detingut per la policia. D’aquesta manera finalitza la introducció tant de l’obra 

literària com del llargmetratge. La única diferència és que la novel·la, que igual que el 

posterior film, està narrada en primera persona pel propi Alex, revela que el 

protagonista només té quinze anys. 

 

Si ens fixem en el nus de la trama veiem que, igual que ocorre amb la introducció, 

ambdues obres son força similars. Després de ser detingut es descobreix que la dona 

que vivia en la residència atacada ha mort i per tant, Alex és un assassí. A la presó 

Alex s’apropa al capellà i l’ajuda en els seus sermons. En el llibre el protagonista i els 

seus companys de cel·la maten a un altre dels presoners. En canvi a la pel·lícula 

només visionem la bona relació amb el capellà, que és la persona amb qui va a parlar 

quan sent parlar d’una nova tècnica de rehabilitació experimental a la qual s’hi vol 

apuntar. Alex aprofita la visita del ministre d’Interior per a entrar-hi a canvi de la llibertat 

condicional. Un cop a les instal·lacions on rebrà el tractament Alex és drogat i 

predisposat a sentir aversió a la violència mitjançant el visionat de films. Un cop 

comprovat que el protagonista de l’obra és incapaç de fer mal a ningú, és alliberat.  

 

La diferència més destacable entre l’obra original i la transducció audiovisual que 

proposa Kubrick resideix en el desenllaç. Per un cantó Burgess planteja que un cop 

alliberat, Alex torna a casa i els seus pares el repudien. Entristit i sense cap 

perspectiva de futur, el protagonista és apallissat per algunes persones a qui anys 

abans havia etzibat cops amb els seus drugos. Una parella de policies, formada per 

dos dels seus excompanys, atupa a l’Alex i el deixa tirat enmig del no res. En busca 

d’ajuda, el noi acaba a la casa on va violar a una dona i allà l’home, que és vidu, 

intenta que se suïcidi per mostrar-lo com a símbol contra el govern que intenta 

implementar la teràpia Ludovico. Alex no mor i en sortir de l’hospital torna a cometre 

alguns actes delictius amb un nou grup de drugos. Al final, emperò, una trobada amb 

un dels amics, casat i vivint tranquil, el fa reflexionar sobre la maldat i veu que ha de 

madurar i deixar enrere la violència. En la pel·lícula, el que no veiem és la trobada 

amb Pete, l’amic casat, sinó que Kubrick acaba la narració amb l’Alex a l’hospital 
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després de l’intent de suïcidi. Així doncs, el realitzador ens mostra que la maldat és 

inherent en el jove protagonista d’aquesta terrible història.  

 

5.4.3. Espai i temps  

La qüestió del temps queda resolta d’una manera relativament senzilla a la novel·la, 

car Burgess explicita el pas del temps en alguns moments clau de la trama, per fer 

entendre al lector que els profunds canvis que pateix el protagonista no son fruit d’uns 

pocs dies. El conjunt de la novel·la transcorre en un temps vectorial progressiu, això 

és, de manera lineal, amb el·lipsis però sense cap tipus de salt temporal. 

 

Entre l’acabament de la introducció i el començament del nus, han transcorregut dos 

anys, com testimonia el propi Alex afirmant que “aquí estaba yo ahora, dos años 

desde el día que me metieron en la staja [presó] 84F” (Burgess, 2002, p.79). Així 

mateix, en diverses ocasions es menciona que el tractament Ludovico és una teràpia 

de xoc que elimina la maldat en un termini de quinze dies. Per tant la novel·la 

transcorre, des de l’inici fins al moment en què surt de la teràpia, en un temps extens, 

de dos anys i quinze dies. A això cal sumar-li el fet que un cop tractat, l’Alex arriba a 

casa, és apallissat i recollit per un dissident polític i torturat, fet que el porta a acabar 

a l’hospital. En sortir, troba a un excompany que el fa reflexionar sobre la maldat i la 

bondat, moment en què l’Alex té una revelació i instant en què l’obra finalitza. Tots 

aquests fets no tenen una marca clara de temps, però es dona a entendre al lector 

que succeeixen en pocs dies. Per tant, l’acció, que comença durant l’hivern, transcorre 

durant un termini de dos anys i algunes setmanes, tot i que hi ha una gran el·lipsi de 

dos anys que és el temps que passa l’Alex a la presó. 

 

La transducció que va realitzar Kubrick no va sofrir canvis respecte la versió original 

pel que fa al pas del temps. Tot i que no es menciona en cap moment, tampoc hi ha 

cap pista que ens indiqui la més mínima variació respecte el text original. 

 

Pel que fa a l’espai, el context general és una Gran Bretanya futurista en què la 

violència està a l’ordre del dia. En aquest escenari tant el lector com l’espectador de 

la pel·lícula realitzada per Stanley Kubrick es troba el bar làctic Korova, on prenen les 

seves begudes els drugos, el bloc d’apartaments de la família de l’Alex, la mansió on 

violen a una dona i apallissen a un escriptor, la residència on Alex és atrapat per la 
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policía, la presó 84F on el protagonista passa dos dels catorze anys de condemna, 

les instal·lacions per al tractament Ludovico i finalment, l’hospital on acaba ingressat 

després d’un intent de suïcidi. 

 

5.4.4. Ideologia de les obres 

L’obra homònima en què es basa la pel·lícula de Stanley Kubrick va ser escrita per 

Anthony Burgess. L’escriptor volia aportar el seu punt de vista al voltant de la condició 

humana. Per a fer-ho va crear un personatge culte i intel·ligent però amb predilecció 

pels actes violents, denigrants i, en definitiva, qualsevol expressió de poder exercit 

per la força extrema. Mitjançant aquest personatge, que no és altre sinó l’Alex, i la 

seva experiència amb la teràpia Ludovico, Burgess volia mostrar que “l’ésser humà 

està dotat de lliure albir i pot escollir entre el bé i el mal” (1986, p.11). Aquestes 

paraules, recollides en l’edició de la novel·la citades a la bibliografia difereixen 

completament de la visió que pretén donar Kubrick de l’espècie humana.  

 

No obstant això, abans de centrar-nos en aquest aspecte comparatiu pel que fa a les 

idees i intencions, val la pena contextualitzar les edicions existents de l’obra original 

perquè en certa manera, part de la diferència ideològica dels textos té l’arrel en 

aquesta qüestió. Tal i com afirma Burgess en la introducció escrita l’any 1986 i 

incloses en l’edició citada, el text original comptava amb vint-i-un capítols (set en 

cadascuna de les tres parts que conformen el total de l’obra). Tanmateix, l’editor de 

la novel·la a Nova York es va negar a publicar als Estats Units el llibre complet i va 

decidir suprimir el capítol final, en què el protagonista troba a un dels seus drugos 

casat i comprèn que és millor utilitzar l’energia per crear i no pas per destruir. Així les 

coses, “hi ha una profunda diferència entre La naranja mecánica coneguda a la Gran 

Bretanya i el volum escurçat que duu el mateix títol als Estats Units” (Burgess, 1986, 

p.8) que fa que el lector tregui unes conclusions força diferents en funció de l’edició.25 

Tenint tot l’anterior en compte, podem comprovar que la transducció de Kubrick no és 

lliure en el sentit que no adapta la trama per a narrar quelcom que li interessi a ell com 

a autor, sinó que aprofita una edició de la novel·la ja existent que li resulta més 

interessant pel que fa a la visió que aporta de l’ésser humà. I és que per a Kubrick 

 
25 En el nostre cas, hem seleccionat una edició que inclou l’obra completa tal i com l’autor va 

decidir publicar el text al Regne Unit. 
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(citat per Weinraub, 1999) l’aspecte més important del conjunt de la novel·la original 

és que el personatge de l’Alex funciona “sota qualsevol criteri amb què se’l jutgi. 

Hauria de resultar totalment antipàtic. Tanmateix, com succeeix amb Ricard III, que 

aconsegueix soscavar gradualment el nostre rebuig de la seva maldat. L’Alex 

aconsegueix que l’espectador adopti el seu punt de vista”. Amb aquesta prerrogativa, 

el cineasta volia mostrar l’estat natural dels individus, una essència inamovible en el 

si intern dels éssers humans però en la qual la societat actua com a agent civilitzador. 

Per a Kubrick, doncs, Alex és una representació de la humanitat abans del procés 

socialitzador de la societat. La gran divergència en la perspectiva entre l’escriptor de 

l’hipotext i el director del text transduit resideix en el fet que Kubrick (citat per 

Weinraub, 1999) considera que  

 

[...] una de las mayores falacias que ha influido en una buena parte del 

pensamiento político y filosófico es la idea de que el hombre es esencialmente 

bueno y que es la sociedad la que lo convierte en un ser malvado. Rousseau 

trasladó el pecado original del hombre a la sociedad. Esta concepción ha 

contribuido poderosamente a establecer lo que a mi entender. es una premisa 

dramáticamente incorrecta sobre la que basar cualquier filosofía moral y 

política. (p.66) 

 

Aquest punt de vista no concorda amb Burgess, que considera que “no crec que sigui 

una imatge justa de la vida humana” (1986, p.11) i per això inclou dins de la seva 

pròpia novel·la, en un exercici metaliterari, a un escriptor que està escrivint una obra 

anomenada La naranja mecánica  que afirma que  

 

per oposar-me a l’intent d’imposar a l’home, criatura que creix i pot demostrar 

bondat, que es capaç de beure el nèctar que brota dels llavis barbats del 

Senyor, per oposar-me a l’intent d’imposar-li lleis i condicions tan sols 

apropiades per una creació mecànica, aixeco l’acerada ploma…” (2002, pp.23-

24) 

 

L’assumpte de la bondat i la maldat en l’ésser humà és, doncs, el rerefons d’ambdues 

obres que, a causa dels seus creadors, arriben a conclusions completament diferents 

i aporten un punt de vista únic malgrat partir a priori de la mateixa base. Com afirma 
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la novel·la, el gran problema de l’ésser humà és el de l’elecció entre la bondat i la 

maldat i, en conseqüència, el tractament Ludovico, que elimina la possibilitat d’escollir, 

esborra la humanitat romanent en l’Alex. Per a Kubrick, el tractament Ludovico és un 

instrument que li serveix per criticar el conductisme, aquella perspectiva psicològica 

centrada únicament en l’estudi del comportament de l’individu sense tenir en compte 

qualsevol altre tipus d’influència. Així doncs, en comptes de mostrar el personatge de 

l’Alex com un ésser malvat, Kubrick opta per configurar el film al voltant de la maldat 

de totes aquelles persones i òrgans dirigents que apliquen el conductisme i creuen en 

la seva eficàcia. 

 

En definitiva, podem concloure que Kubrick (re)elabora la ficció de Burgess, mostrant 

en pantalla, a grans trets, el mateix desenvolupament de la trama. Tanmateix, el canvi 

que es provoca en l’alteració del desenllaç, malgrat existir ja en les edicions literàries 

de la novel·la, és majúscul. Kubrick s’apropia de la visió de l’autor de A Clockwork 

Orange i utilitza la narració com a vehicle d’expressió de la seva visió del món. Això 

és, a partir d’una perspectiva aliena, Kubrick és capaç de desenvolupar la mateixa 

trama però aportant-li una visió diferent. 

 

5.4.5. Representació del protagonista 

5.4.5.1. Estètica 

El personatge protagonista de l’obra, Alex DeLarge se’ns introdueix físicament a l’inici 

de l’obra literària, tot i que no és fins a la finalització de la introducció que el lector 

descobreix que es tracta d’un noi de quinze anys. De bon inici, Alex és descrit com 

una persona vestida a la moda, amb unes “botes joroschó [bones, perfectes] per 

patejar”. A la part inferior, Alex duu “uns pantalons de malla negra molt ajustada, una 

protecció ajustada a l’entrecuix [...] amb el dibuix d’una aranya” (Burgess, 2002, p.4). 

A la part superior, vesteix amb unes jaqueta curta i ajustada a la cintura, sense 

solapes i una corbata d’un blanc trencat. El cabell, també tallat a la moda, tal i com 

afirma Alex exercint la seva funció de narrador, el porta més aviat tirant a llarg. 

 

A la pel·lícula alguns elements descrits a la novel·la son eliminats, tot i que en línies 

generals l’estètica es manté força similar. Les botes son idèntiques a les descrites per 

Burgess. Tanmateix, Kubrick va optar per vestir al seu protagonista completament 

amb peces blanques. Els pantalons no son tan ajustats com descriu l’escriptor de la 
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novel·la i son d’un blanc nuclear. La protecció de l’entrecuix no conté cap dibuix i és 

d’un blanc trencat. A la part superior, Alex no porta cap jaqueta, sinó una camisa 

blanca i tirants del mateix color. El cabell, llarg, està cobert per un barret negre, que 

juntament amb les botes son els únics elements d’un color que no sigui el blanc. Un 

altre element que insereix Kubrick en l’estètica de l’Alex és un bastó negre que li 

serveix com a arma i que amaga en el pom un ganivet. Finalment, el tema de l’edat 

no es menciona en cap moment, i malgrat que DeLarge és un noi jove, sembla que té 

més de quinze anys. 

 

5.4.5.2. Caràcter 

El protagonista de A Clockwork Orange, tant en el cas del llibre com en el de la 

pel·lícula, té un caràcter autoritari, com demostra el seu comportament amb els 

drugos i els seus pares. És, endemés, una persona a qui l’apassiona la violència i la 

música, especialment totes les obres composades per Ludwig van Beethoven. Es 

tracta d’un personatge creat per a ser un sociòpata, una persona que comet tota mena 

de crims violents, tot i ser una persona culta, amb interessos i coneixements culturals. 

Així mateix, la seva serp, Basil, és un ésser a qui cuida i estima, puix que a la pel·lícula 

comprovem que en arribar a casa el primer que fa és preguntar per l’animal. 

 

Per tant, Alex DeLarge és un noi jove (la novel·la comença quan ell té quinze anys i 

acaba quan en té divuit) amb un fort caràcter autoritari i sociopàtic. La principal 

diferència entre ambdues obres recau en el fet que la novel·la el retrata com una 

persona totalment malvada però amb l’opció de canviar, mentre que Kubrick el descriu 

com un ésser depravat quasi totalment i determinat a seguir sent malvat tota la seva 

vida.  

 

Com a petit afegitó volem mencionar que l’actor que interpreta el personatge d’Alex a 

la pel·lícula, Malcolm MacDowell, “va inaugurar un recurs que utilitzaria després 

Kubrick en altres personatges igualment perturbats: la mirada fixa i obsessiva, mirant 

a la càmera amb el cap lleugerament inclinat cap al terra”26 (Villa, 2006, p.130). 

 

 

 
26 Imatge inclosa a Annexos (8.4.2) 
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5.4.5.3. Sociologia 

Pel que fa a aquest aspecte del personatge, malgrat que sabem poca cosa, tant la 

novel·la com el llargmetratge ens ofereixen algunes pistes que ens poden servir per 

elaborar un petit retrat sociològic de l’Alex. Per començar podem inferir que la família 

del protagonista és de classe baixa, car en el llibre se’ns narra que viu a un bloc 

municipal en què la pintura és antiga i representa a uns treballadors i treballadores 

duent a bon port la seva feina, cosa que ens indica que viu en una família obrera. 

Aquesta qüestió és confirma a la pel·lícula quan l’Alex li desitja a la seva mare un bon 

dia a la fàbrica. Així mateix, un altre indicador que ens demostra que el protagonista 

no és de classe alta el trobem quan, un cop a l’hospital, compara l’habitació on es 

troba amb “una d’aquelles sales llargues com les que vaig conèixer quan era málchico 

[nen] molt petit, plena de vecos [individus] starrios [vells] moribunds que tosien, de 

manera que un mateix desitjava curar-se de pressa” (Burgess, 2002, p.174). 

 

Amb aquest fragment podem observar que Alex forma part del grup de població més 

ampli, que és la classe baixa i prové d’una família treballadora, que ofereix la seva 

força de treball a canvi d’un sou per subsistir. 

 

5.4.6. Representació de l’antagonista 

En una novel·la com A Clockwork Orange i en conseqüència a la transducció duta a 

terme per a la gran pantalla és complicat trobar-hi un antagonista que s’oposa a la 

voluntat i el desig del protagonista. Això es deu al fet que el nostre humil narrador 

(manera en què, recorde-m’ho, es descriu Alex a si mateix) s’enfronta a un mecanisme 

estatal i no pas tant a una figura individual i concreta. Per tant, podríem parlar d’un 

antagonista no pas físic, sinó més aviat de l’entorn, això és, les normes socials i la 

bretxa generacional. Tanmateix, Burgess personifica en certs moments als òrgans del 

govern i la diferència d’edat en la figura del ministre de l’interior, que actua com a 

representant del sistema i que és, al cap i a la fi, l’antagonista d’ambdues obres més 

enllà dels impulsos i desitjos de l’Alex, que son el seu principal impediment.  

 

Amb tot, doncs, farem referència al ministre com a antagonista, ja que suposa la 

personificació dels valors conductistes a què s’oposava Stanley Kubrick en el seu film. 

 

 



94 

5.4.6.1. Estètica 

El ministre és un personatge introduït a la meitat de la novel·la i una mica abans del 

nus si fem referència a l’obra cinematogràfica. Burgess el descriu com un home que 

destaca per la seva roba cara i elegant. La descripció que en fa Alex durant la seva 

estada a la presó es recrea precisament en el fet que demostra ser una persona 

important, tant amb la roba com gràcies al seu físic. Es tracta d’un home alt i d’ulls 

blaus amb una cura minuciosa del seu aspecte físic.  

 

Kubrick va prendre com a referència l'elegància i el gust pels vestits d’home descrits 

a la novel·la, però va aportar el seu toc a l’hora de crear el personatge. Podem veure 

en l’escena de presentació del ministre que es tracta d’un home madur, quasi bé calb 

i amb alguns cabells blancs, ulls blaus i un nas prominent, però que conjunta amb el 

rostre. Tot i l’edat és força alt i destaca, com hem comentat al llarg d’aquest punt, pel 

seu estil.  

 

5.4.6.2. Caràcter 

És un home amb una profunda convicció en les seves pròpies idees, quasi bé un 

fundamentalista del pragmatisme. En la seva escala de valors no hi entra el lliure albir 

per aquells que considera inferiors i defensa que el govern ha de decidir per ells o, en 

el cas del tractament Ludovico, s’ha d’eliminar la possibilitat d’escollir. Es considera 

una persona superior als delinqüents i els desprecia constantment. La seva brújula 

moral, quasi bé inexistent, li permet adaptar-se a tota mena de situacions. Dit d’altra 

manera, és un individu que dedica tots els seus esforços per treure rèdit de l’opinió 

pública i mantenir-se en el seu càrrec tant de temps com pugui. 

 

5.4.6.3. Sociologia 

En cap moment es menciona l’origen ni cap mena de pista que ens pugui ajudar a 

situar la sociologia del personatge. Tanmateix, per les poques dades que apareixen 

tant en el llibre com en el film podem deduir que es tracta d’una persona de classe 

pudent, provinent d’una família amb contactes amb gent influent i que ha obtingut tot 

allò que ha volgut gràcies al poder familiar i a les seves relacions. 
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5.5. The Shining 

 

5.5.1. Estructura de la trama 

The Shining, la novel·la de terror d’Stephen King va ser l’element de base per a 

Stanley Kubrick a l’hora de realitzar el seu film homònim l’any 1980. Tant l’estructura 

de l’obra original com la de la pel·lícula és lineal, car els actes estan muntats segons 

l’ordre cronològic intern; tanmateix, entre ambdues versions existeixen certes 

diferències que procedirem a comentar al llarg dels paràgrafs següents. Així doncs, 

malgrat coincidir en el tipus d’estructura, les visions dels autors divergeixen en 

elements que no son pas intranscendents.  

 

En l’obra literària, dividida en cinc parts, ens trobem amb el personatge de Jack 

Torrance in media res en una entrevista de feina amb Stuart Ullman, l’encarregat de 

l’hotel Overlook situat a les muntanyes de l’estat de Colorado. Jack Torrance és 

contractar per tenir cura de les instal·lacions durant la temporada invernal, puix que 

la situació geogràfica de l’hotel impedeix que durant l’època de les nevades s’hi pugui 

accedir. A la pel·lícula, tot i que aquest fragment succeeix de la mateixa manera, té 

certes dissimilituds, com ara el caràcter d’Ullman, que en la cinta és agradable i no té 

res a veure amb l’original, en què tot i ser eficaç en la seva feina, és odiat pels seus 

empleats i pel propi Jack. Així mateix, la introducció del film, en què veiem l’arribada 

del pare de la família Torrance, és un afegit que reforça la idea de solitud amb imatges 

i no amb paraules, tal i com fa King.  

 

Un cop aconseguida la feina, Jack truca a la seva dona, la Wendy i li comenta que ja 

poden preparar-se per traslladar-se a l’hotel Overlook amb el seu fill Danny. Durant la 

visita de la família Torrance a les instal·lacions (que en el llibre ocupa una part força 

important de la introducció) coneixen a Bill Batson, que li indica a Jack que vigili les 

calderes per evitar una explosió. Aquesta qüestió no es menciona a la pel·lícula, que 

atorga més importància al moment en què Danny coneix a Dick Halloran, el cuiner de 

l’hotel i un personatge que li comenta que té un poder, l’esplendor, igual que ell mateix. 

Danny afirma que a vegades es presenta a la llunyania una presència, Tony, però que 

mai l’ha vist de prop. A la pel·lícula, en canvi, Tony parla a través del propi Danny 

quan aquest mou el dit índex. En aquest punt també val la pena aturar-nos perquè 

mentre que en l’obra original la conversa entre Halloran i Danny té lloc al cotxe del 
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cuiner, al film es produeix a la pròpia cuina. Halloran li demana a Danny que si té 

problemes l’avisi mentalment i li ordena que no entri a l’habitació 237. Una altra 

diferència recau en el fet que la novel·la permet que el lector conegui l’espai on 

transcorre l’acció gràcies al seguiment de la visita que fal Ullman al matrimoni 

Torrance i al seu fill, que veu una taca de sang en una de les habitacions. En canvi, 

la pel·lícula estalvia a l’espectador aquest fragment que en llibre serveix com a 

element que va fent créixer la tensió. 

 

Un cop instal·lats i preparats per a passar l’hivern aïllats, King relata diversos episodis 

que ocorren a l’hotel i que fan comprendre a l’espectador que l’Overlook no és només 

un lloc on passar uns dies, sinó que hi ha quelcom que s’hi amaga. Així doncs, el 

lector presencia com Jack arregla les teules trencades i troba un niu de vespes que 

mata, però que quan li dona al seu fill, aquestes tornen a aparèixer i el piquen, o bé 

el descobriment del pare d’uns papers al soterrani que expliquen la història 

sanguinolenta de l’hotel. De la mateixa manera es relaten diversos episodis en què hi 

ha flashbacks que ajuden a entendre el comportament de la família Torrance i les 

interaccions entre ells. Un exemple podria ser el capítol en què es relata com Jack li 

va trencar el braç al seu fill o com van fer-lo fora de l’acadèmia on ensenyava literatura 

a causa d’una baralla amb un alumne produïda pel seu alcoholisme. Al film, totes 

aquestes qüestions son obviades i no només no existeixen analèpsis que les mostrin, 

sinó que son eliminades i ajuden a Kubrick a canviar la ideologia de l’obra, aspecte 

que analitzarem més endavant. No hem d’oblidar, emperò, que per a crear tensió 

audiovisual Kubrick introdueix el reconegut pla seqüència amb steadycam de Danny 

en tricicle (que en llibre no apareix) i que finalitza amb la trobada amb les germanes 

assassinades per l’anterior vigilant (escena inventada per Kubrick, car King no escriu 

mai aquesta trobada). Aquesta escena substitueix a una que sí que apareix en la 

novel·la i que en pantalla no quedava tan terrorífica; en l’obra de King es menciona 

que les catifes que cobreixen els passadissos tenen motius relacionats amb la jungla. 

En un moment en què el nen està jugant li sembla veure com una part d’un extintor 

es converteix en una serp que el persegueix. L’escriptor aconsegueix relatar això de 

manera terrorífica, però és cert que l’impacte visual que aconsegueix Kubrick amb 

aquesta escena inventada és molt potent. 
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Un altre punt que introdueix Kubrick i que ajuda a crear terror de manera visual és 

l’onada de sang provinent de l’ascensor, del qual King només menciona el seu mal 

funcionament. Podem comprovar, per tant, que Kubrick pren com a referència 

elements presents a la novel·la i els tergiversa fins a obtenir un resultat adequat a la 

seva perspectiva. 

 

En aquest moment del desenvolupament de la trama, el nen, Danny, entra a 

l’habitació 237 i apareix amb uns blaus al coll. La mare es preocupa en veure’l i fa 

anar al Jack a investigar si hi ha algú més a les instal·lacions. És aleshores quan 

l’hotel pren possessió del pare de la família de manera quasi bé completa. La Wendy 

i el Danny es tanquen a la seva habitació i allà el nen observa la paraula Redrum, que 

se li ha estat apareixent constantment, reflectida en un mirall i descobreix que significa 

murder (assassinat en anglès). Davant de la situació en què es troba, el Danny avisa 

al Dick Halloran per a que vingui a ajudar-lo. 

 

No hem d’oblidar, abans d’entrar en el clímax final, que una de les escenes que 

provoquen més terror en la pel·lícula i que només existeix en la versió cinematogràfica 

de The Shining és quan la Wendy s’apropa a la sala on el Jack està acabant d’escriure 

la seva obra i descobreix que en tots els papers hi ha la mateixa frase amenaçadora 

i no pas el text de ficció que en teoria hi hauria d’haver.  

 

En aquest punt de la novel·la ens trobem a la família dividida. Per una banda, Jack ja 

ha estat posseït per Overlook i ataca a la seva família amb un bat de roque després 

d’haver-se emborratxat al saló Colorado i haver conegut a les presències malignes 

que habiten l’hotel. En canvi, a la pel·lícula el bat és substituït per una destral27. La 

Wendy i el Danny s’amaguen a l’habitació i quan Jack intenta matar-los el fereixen. 

En aquell moment arriba Halloran, que s’enfronta a les amenaçadores figures 

d’animals fetes a partir de vegetació i que salvaguarden el camí d’entrada a l’hotel 

Overlook. Allà, les figures fereixen al cuiner, però aquest les aconsegueix cremar i 

 
27 Kubrick va decidir que el personatge de Jack Torrance (interpretat per Jack Nicholson) 

dugués una destral en comptes d’un bat de roque per tal de poder rendir un homenatge al 

film de terror suec Körkarlen (1921) dirigit per Victor Sjöström i que conté una escena en què 

el protagonista destrossa una porta a cops de destral. 
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entra a l’edifici. Troba al nen i a la mare i, ferits, surten de l’Overlook just abans que 

la caldera exploti. De lluny, mentre pugen al vehicle per a la neu en què ha arribat 

Halloran, veuen com una figura fosca i tenebrosa intenta escapar de l’incendi. 

 

Si comparem aquest tram final del llibre amb el de la pel·lícula trobarem certes 

diferències. Per una banda, el cuiner no s’enfronta a la vegetació en arribar, sinó que 

entra a l’hotel i mor d’un cop de destral. La Wendy aconsegueix que el Danny surti 

per una finestra del lavabo on estan amagats, però ella no pot passar. El nen s’amaga 

i quan el Jack el va a buscar la Wendy surt, aterrida i intenta salvar al seu fill. El Danny 

només pot fugir cap a l’exterior, a un laberint fet amb bardisses que no existeix a l’obra 

original i que substitueix, en certa manera, a la vegetació retallada en forma d’animals. 

Al laberint, Jack persegueix les petjades del seu fill, però aquest l’aconsegueix 

esquivar i fugir amb la seva mare en un vehicle per a la neu.  

 

La novel·la finalitza amb un epíleg en què la Wendy i el Danny estan en un complex 

d’estiueig on el Dick Halloran hi treballa com a cuiner. Halloran i Wendy conversen i 

ella confirma que té una entrevista de feina. L’obra acaba, doncs, amb la possibilitat 

de començar una nova vida per a la família Torrance. En contraposició a això, Kubrick 

acaba el seu llargmetratge amb un inquietant zoom in i un tall a primer pla d’un quadre 

penjat a l’hotel Overlook en què es veu molta gent en una festa i al davant de tots ells, 

a Jack Torrance. Més avall l’espectador pot comprovar que es tracta d’una festa que 

va tenir lloc l’any 1921, quasi seixanta anys abans del moment en què ocorren els 

fets. 

 

5.5.2. Divisió dels actes   

Tant l’estructura narrativa de la novel·la d’Stephen King com la de la pel·lícula 

d’Stanley Kubrick son força similars. No obstant això, existeixen canvis que, tot i 

mantenir l’estructura, alteren en gran mesura el que s’explica a la trama. A continuació 

recorrerem els successos que tenen lloc en cada acte per comprovar les diferències 

entre l’obra literària i l’audiovisual. 

 

L’obra audiovisual s’inicia amb el recorregut en cotxe de Jack Torrance. La càmera el 

segueix amb un pla aeri i mostra la solitud de l’indret mentre apareixen els títols de 

crèdit. La novel·la, en canvi, ens descriu a Jack ja a l’hotel i per tant podem considerar 
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que la idea de l’arribada a l’Overlook son una invenció de Kubrick per mostrar a 

l’espectador una poderosa imatge visual, així com els títols de crèdit. En ambdós 

casos la introducció ens permet conèixer l’espai on transcorre la trama i familiaritzar 

al lector/espectador amb l’hotel Overlook. Ja hem comentat que en el cas de la 

novel·la, King detalla molts més aspectes dels què necessita Kubrick en el seu film, 

com ara converses entre Wendy i Danny a casa seva mentre esperen al Jack en què 

s’inclouen flashbacks que ens donen a conèixer les desgràcies que li han passat a la 

família Torrance. Tant l’obra original com la transposició opten per usar diversos punts 

de vista a l’hora d’explicar la trama, cosa que permet conèixer i penetrar en els 

pensaments més profunds dels personatges28 i entendre les seves motivacions. En 

definitiva, doncs, les escenes que inclouen la presentació de l’hotel i el recorregut per 

les instal·lacions suposen, tant en el cas de l’obra de King com en la de Kubrick, la 

introducció. 

 

En el moment en què la família Torrance es queda sola a l’Overlook s’inicia el nus. 

Hem mencionat ja anteriorment que en el cas de la novel·la aquest acte s’estén durant 

gran part del total, explicant situacions que, poc a poc, van permetent veure la maldat 

que es va apoderant del pare, la inseguretat que sent Wendy i els descobriments de 

Danny respecte l’hotel. Malgrat que aquestes qüestions no son eliminades de la 

pel·lícula, Kubrick les resumeix o les transforma per fer-les molt més visuals i amenes, 

per mantenir un bon ritme de narració audiovisual. Dit això, podem veure que el 

director elimina moltes escenes narrades en el llibre i que generen subtrames que al 

film no existiran, com ara el fet que Jack Torrance, quan baixa al poble abans de les 

nevades, truca a Ullman per saber més coses de l’hotel Overlook. Així mateix, tampoc 

hi ha flashbacks que ens mostrin l’alcoholisme del Jack ni apareix Al, un amic i 

company del pare que és qui li aconsegueix la feina. El que sí que veiem a la pel·lícula 

és l’escena amb el tricicle del Danny i la trobada amb les nenes assassinades per 

l’anterior vigilant, la trobada amb la dona morta a la banyera de l’habitació 237 i el 

descobriment per part de la Wendy que el seu marit està convertint-se en alguna altra 

cosa a poc a poc, amb petits atacs de violència que augmenten en freqüència i 

 
28 En el cas de la novel·la de King podem comprovar, com a lectors, que el llibre està copat 

de monòlegs interiors que ens ajuden a comprendre què pensen els personatges en la solitud 

de l’hotel Overlook enmig de les muntanyes de Colorado. 
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magnitud. La pel·lícula també comparteix amb el llibre l’enigma de la paraula Redrum 

i la importància de Halloran en el tram final del nus i el desenllaç. Així mateix, la figura 

de l’anterior vigilant i l’amistat amb Jack Torrance quan l’emborratxa l’hotel son 

importants perquè ajuden al pare de la família a caure sota els designis de l’Overlook 

que busca els poders (l’esplendor) del Danny. 

 

Per aconseguir l’esplendor, l’hotel intenta poseeix al Jack i intenta que mati a la Wendy 

i el Danny, en un desenllaç trepidant (especialment el cinematogràfic) que tot i que 

acaba de la mateixa manera en línies generals, transcorre per senders distints. En el 

llibre, Jack, convençut de la maldat de la seva família i havent retornat a costums que 

el transporten a la seva etapa de persona alcohòlica, com el mal humor o el fregament 

dels llavis amb un mocador, decideix atacar a la seva dona i el seu fill. Quan estar a 

punt de matar a la Wendy sent com arriba Dick Halloran, que es atacat pels animals 

de flors. El cuiner aconsegueix salvar-se i entrar a l’hotel. Allà, Halloran, Danny i 

Wendy aconsegueixen recuperar roba d’abric i sortir abans de que el Jack Torrance 

(si encara se’l pot anomenar així després de la possessió) sigui conscient de que la 

caldera explotarà. Dit això, a la pel·lícula Halloran mor assassinat pel Jack i el Danny 

és perseguit pel seu pare dins del laberint de l’entrada de l’hotel. En tots dos casos, 

emperò, la mare i el fill sobreviuen i el pare mor, per l’explosió en l’obra de King i 

congelat en la versió de Kubrick. 

 

Un cop arribats a aquest punt, podem concloure que ambdues obres tenen una 

focalització interna variable, puix que s’explica la història mitjançant el punt de vista 

de diversos personatges, però en el cas del llibre té una certa preponderància la figura 

de Jack Torrance, alter ego de Stephen King, mentre que Kubrick col·loca a Danny 

Torrance com a personatge protagonista. Així mateix, queda palès que la divisió dels 

actes, tot i no coincidir completament en els fets que expliquen, es divideixen de 

manera quasi bé idèntica.  

 

5.5.3. Espai i temps 

L’assumpte que ara ens ocupa, a la novel·la queda perfectament delimitat en el propi 

diàleg entre els personatges, ja que en allò referent a l’espai, l’acció transcorre quasi 

completament als terrenys de l’hotel Overlook. Pel que fa al temps, Jack Torrance és 

contractat per ser vigilant de l’hotel des de l’octubre fins al mes d’abril, és a dir mig 
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any. Tanmateix, l’acció s’inicia una mica abans del mes d’octubre i finalitza als volts 

del febrer. Així mateix, el capítol 58, l’últim, és un epíleg titulat Verano, que funciona 

com a tancament de la trama principal un cop finalitzada l’acció. 

 

Com hem comentat anteriorment, tant en la pel·lícula com en el llibre l’acció se situa 

en un entorn tancat, l’hotel, i excepte l’arribada de la família a l’inici, i, les baixades al 

poble de Sidewinder en el cas de l’obra literària, no veiem cap altre escenari. Ara bé, 

l’hotel Overlook del film té algunes diferències respecte el que proposa Stephen King 

a la seva novel·la: per una banda, les catifes es descriuen com similars a una jungla 

mentre que a la novel·la podem veure que son de motius geomètrics i de tonalitats 

vermelles. D’altra banda, l’entrada a les instal·lacions son descrites com un cami 

vorejat de bardisses decoratives prop de l’àrea infantil, cosa que no apareix en cap 

moment de la pel·lícula. 

 

Un cop comprovat l’espai en ambdues obres ens centrarem en l’aspecte temporal. El 

llibre està dividit en 57 capítols més un epíleg que conformen cinc parts diferenciades. 

La majoria de capítols estan narrats des del punt de vista del fill de la família Torrance, 

però és cert que tot i ser el protagonista, Danny cedeix el lloc als altres personatges 

en molts capítols. En tots els casos es tracta d’una narració en tercera persona 

omniscient, D’aquesta manera ens trobem en una mena de narració coral en què el 

lector avança en la trama de la novel·la acompanyat dels tres personatges principals 

de la família Torrance i, a més, en el tram final canvia de localització per trobar-se 

amb Dick Halloran, el cuiner, que està intentant retornar a l’hotel quan sap que Danny 

té problemes. Aquest canvi de situació provoca, també, salts temporals, car es narren 

accions paral·leles de manera consecutiva.  

 

A la qüestió anterior, que es produeix en el tram final tant del llibre com de la pel·lícula 

hem d’afegir un assumpte que pren molta més rellevància a la novel·la. A l’obra de 

King, les analepsis son constants, tant d’acció com de pensament, això és, mitjançant 

a un monòleg anterior un personatge recorda quelcom del passat i s’explica aturant 

l’acció del present intern. Aquest conjunt de flashbacks ajuden al lector a completar 

l’acció, a entendre el comportament i les interaccions intrafamiliars dels Torrance, així 

com desenvolupar una subtrama en què som testimonis, com a lectors, de la caiguda 

en desgracia de Jack Torrance abans de ser contractat com a vigilant de l’hotel 
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Overlook. Això a la pel·lícula no succeeix i Kubrick elimina qualsevol rastre d’aquestes 

analepsis, tot i que manté la divisió de l’acció en cinc parts definides. 

 

Així les coses, l’aspecte temporal de la novel·la The Shining i la pel·lícula homònima 

son ben diferents. Mentre que King presenta els fets de manera cronològica a 

excepció de les analepsis que conformen la subtrama que està present de manera 

constant, Kubrick ens mostra una història narrada de manera vectorial progressiva 

que únicament al final amb la reintroducció de Halloran en el desenvolupament de la 

trama té elements que demostren una acció paral·lela.  

 

5.5.4. Ideologia de les obres 

The Shining és la tercera novel·la publicada per Stephen King. L’obra va aconseguir 

situar a l’escriptor com un dels mestres del terror literari contemporani; endemés, 

gràcies a la pel·lícula homònima que va fer Kubrick, The Shining roman en la cultura 

popular i es considera una de les millors obres de King.  

 

L’escriptor es va basar en el relat The Masque of the Red Death (1842) de Edgar Allan 

Poe per escriure The Shining i una mostra d’intertextualitat la trobem ja al pròleg, on 

se cita un fragment d’aquest text. La intenció de l’autor d’obres com It (1986) o Needful 

Things (1991) era la d’escriure una novel·la en què allò real i imaginari s’imbriqués en 

un teixit que anés embolcallant als personatges i al lector en un entorn tancat i aïllat. 

Alhora, però, volia reflectir les seves addiccions i fer un retrat de les relacions paterno-

filials i matrimonials. De fet, el personatge de Jack Torrance és una mena d’alter ego 

ficcionat d’Stephen King i el fet d’estar aïllats a un hotel de Boulder, Colorado, colgats 

per la neu pot ser una metàfora de la cocaïna. Així doncs, és evident que més enllà 

del terror sobrenatural, la novel·la explora un terror més mundà, més proper i 

possiblement més terrible, el del maltractament contra els infants i la violència 

masclista.  

 

Aquests assumptes ens condueixen invariablement a la conclusió de la novel·la i a la 

comparació amb el desenllaç que construeixen Stanley Kubrick i Diane Johnson en el 

guió del film. 
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King construeix el desenvolupament de l’obra amb una escalada de violència i terror 

que va augmentant a mesura que s’apropa el desenllaç. Kubrick utilitza aquesta idea 

en comptes de basar-se en pics de terror per elaborar i transportar la idea del llibre a 

la gran pantalla. En el film la incomoditat i angoixa de l’espectador va incrementant de 

manera exponencial fins a un final que canvia radicalment la idea que va escriure 

King.  Mentre que “la novela té un final sobrenatural; el de la película es humà” (Reiriz, 

2019, p.34). Però Kubrick no elimina de manera completa l’element sobrenatural, sinó 

que inclou el pla d’una fotografia inquietant d’una festa celebrada anys enrere que 

deixa a l’espectador amb la intriga, tal com si estigués, també, a l’hotel Overlook i no 

entengués què està passant. 

 

Aquest joc amb allò sobrenatural que habita a l’hotel Overlook és un dels motius de 

descontentament de King amb la transducció de Kubrick. Ens quedem amb la reflexió 

de l’escriptor (citat per Reiriz, 2019) quan afirma que “Kubrick just couldn’t grasp the 

sheer inhuman evil of the Overlook, […] So he looked, instead, for evil in the characters 

and made the film into a domestic tragedy with only vaguely supernatural overtones.”29 

 

Es pot concloure, tenint en compte tot l’anterior, que la principal diferència entre 

ambdues obres, més enllà de canvis com el jardí decorat en forma d’animals pel 

laberint (que implica una representació externa de la pèrdua del jo intern) és l’aspecte 

sobrenatural. Kubrick va construir capes més profundes a l’hora de realitzar la 

pel·lícula, focalitzant l’atenció en el drama familiar i no tant en la possessió 

sobrenatural. Tanmateix, en cap moment nega l’existència del sobrenatural, sinó que 

enfoca el producte audiovisual des de la seva pròpia perspectiva, creant així una 

adaptació lliure prenent els elements que més li interessen de la novel·la The Shining 

de Stephen King. 

 

 

 

 

 
29 Kubrick no podia entendre la maldat inhumana de l’hotel Overlook. Per això va buscar el 

mal en l’interior dels personatges i va crear una tragèdia domèstica amb tints vagaments 

sobrenaturals. [traducció pròpia] 
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5.5.5. Representació del protagonista 

Abans de centrar-nos en el present apartat volem fer menció al fet que la novel·la i la 

pel·lícula compten amb una perspectiva narrativa diferent i, per tant, amb un 

protagonista distint. Així doncs, en aquest cas, es farà una descripció dels aspectes 

més interessants per a la nostra anàlisi, però no serà possible fer la comparació entre 

la representació del personatge en cadascuna de les dues obres. 

 

5.5.5.1. Estètica 

Si ens centrem en la novel·la, el protagonista és Danny Torrance, el fill de la família 

que té el poder de l’esplendor. En cap moment de la novel·la hi ha una descripció 

acurada del nen, tot i que en certs moments al llarg de l’obra es van mencionant petits 

detalls que ens ajuden a formar una idea de l’aparença física del Danny. 

 

L’aspecte més mencionat en tota l’obra és el seu cabell ros, que porta tallat de manera 

que se li pugui despentinar en acariciar-li el cap i el seu físic no massa corpulent, 

inclús per un nen de cinc anys, que és l’edat amb què comença l’obra. Com qualsevol 

nen de la seva edat sempre té la pell plena de rascades i ferides fetes mentre juga. 

És prim i el primer cop que ens el trobem a la novel·la va vestit amb uns texans i una 

samarreta verda que li queda folgada. 

 

Per altra banda, si ens fixem en la pel·lícula veiem clarament que Jack Torrance, el 

pare, és el protagonista. Duu els cabells llargs malgrat es poden veure clarament 

rastres d’alopècia. És un home amb els cabells marrons, tot i que a la novel·la es 

menciona que els té rossos. Els seus ulls, foscos, tenen una mirada feréstega i a 

mesura que avança el metratge una barba descuidada i curta li va apareixent al rostre 

abans ben afaitat. Es tracta d’un home alt i prim amb gran expressivitat. Volta els 

quaranta anys i té una gran força física. 

 

5.5.5.2. Caràcter 

El caràcter del Danny Torrance és una de les preocupacions més importants de la 

Wendy al llarg de tot el llibre. Per aquesta raó es descriu de diverses maneres la 

manera de ser del nen, que pot preveure el futur i llegir la ment de les persones, 

malgrat que la majoria de vegades no és capaç d’entendre els pensaments que veu. 

Més enllà de l’esplendor, Danny és un “nen solemne” (King, 1996, p.23), massa madur 
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pels seus cinc anys. No obstant això, és molt curiós i té ganes d’aprendre, com 

qualsevol nen o nena de la seva edat. La lectura suposa una de les seves grans 

passions, tot i que està aprenent a entendre les lletres. S’esforça cada nit per millorar 

en la comprensió lectora, cosa que li permet el seu caràcter treballador. És, doncs, 

una persona situada en un en un entorn que no comprèn, amb una situació familiar 

complicada. Al final de la novel·la, Danny comprèn la seva situació, entén la seva 

solitud i comprèn que ha d’actuar davant dels fets, malgrat se senti paralitzat per la 

por. 

 

Jack Torrance, protagonista de la pel·lícula és un escriptor fracassat i un alcohòlic. Es 

tracta d’una persona que comet actes terribles però acaba penedint-se i demanant 

perdó, reproduint les actituds d’un maltractador. Tot i que al film no es menciona, a la 

novel·la certs flashbacks ens permeten veure que Jack trenca el braç al seu fill, ataca 

a un alumne i beu amb un company de feina. Retornant a la pel·lícula, queda palès 

que el Jack és una persona dominada pels seus dimonis interns, més enllà de la 

possible possessió de l’hotel Overlook, i els seus propis temors, anhels i dubtes el 

converteixen en una bèstia que vol demostrar el seu valor a través de la fúria.  

 

5.5.5.3. Sociologia 

En aquest apartat podem parlar tant del Danny com del Jack i, car en tractar-se d’un 

mateix nucli familiar comparteixen orígens. Jack Torrance prové d’una família 

desestructurada, amb un pare maltractador que apallissa constantment a la seva dona 

davant dels fills. Jack, en els seus moments de sobrietat vol alllunyar-se del fantasma 

patern d’actituds masclistes i violentes, però hi cau una i altra vegada. Un cop 

acomiadat, la situació dels Torrance empitjora i es traslladen a una casa més petita i 

barata per poder sobreviure. Per tant, es tracta d’una família al llindar de l’exclusió, 

d'orígens humils i amb un fill petit que representa les esperances dels dos progenitors 

en el futur. 
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5.5.6. Representació de l’antagonista 

El gran antagonista de l’obra literària (i en certa manera també del film) és l’hotel 

Overlook, una presència maligna que impregna tot el que l’envolta. Tanmateix, hem 

cregut convenient considerar a Jack Torrance com l’antagonista de la novel·la  perquè 

s’oposa al desig d’escapar del seu fill, el protagonista. Així mateix, si ens centrem en 

la pel·lícula, el gran opositor als desitjos de Jack Torrance és el Danny. 

 

5.5.6.1. Estètica 

Jack Torrance és té els cabells rossos, sovint despentinats, però sap cuidar-los força 

bé quan cal. És un home d’uns quaranta anys, alt i amb una gran força física, com 

demostra en atacar al seu alumne o en perseguir a la seva família amb el bat de 

roque. Poc més es pot dir de Jack en l’aspecte físic, car en cap moment apareix una 

descripció evident de la seva estètica. Podem mencionar que té un to de veu autoritari 

però carinyós i que vesteix amb la roba adequada per treballar. 

 

A la pel·lícula l’antagonista és el Danny Torrance, el fill del Jack i la Wendy. Es tracta 

d’un nen de cinc anys amb el cabell castany clar i tallat en forma de casc que li tapa 

les orelles. Els ulls, grans, son foscos i s’emmarquen en un rostre arrodonit. És un 

nen prim i amb cara constant de preocupació. Durant tot el film el veiem vestit amb 

jerseis i camises de quadres. 

 

5.5.6.2. Caràcter  

Jack Torrance és una persona violenta i egoista, amb un sentiment de fracàs i 

d’autoengany molt poderós. Considera els seus errors com a conseqüència d’una 

causa externa a ell mateix, això és, quelcom el va obligar a actuar d’una determinada 

manera. En certs moments és capaç de penedir-se d’haver trencat el braç al seu fill o 

d’haver apallissat a un alumne, però acaba convençut de que va actuar de manera 

exemplar. Es tracta d’un maltractador i, malgrat que la idea del divorci ha sobrevolat 

el cap de la Wendy, el Jack vol arreglar la situació i transformar-se en una nova 

persona aïllant-se a l’hotel Overlook a Boulder, Colorado, per demostrar-li que pot ser 

responsable i salvar el seu matrimoni. Jack és una persona, a més, que arrossega 

traumes de la infantesa, ja que el seu pare també maltractava a la seva família. Tot 

això sumat a l’alcoholisme del què sembla que a l’inici de la novel·la s’està 
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recuperant,crea un personatge que és una bomba de rellotgeria tancada en un hotel 

enmig de les muntanyes i pràcticament sepultat per la neu. 

 

Per la seva banda, Danny és un nen seriós i agradable, amb una gran estima pels 

seus pares. Tot i que no entén el que està passant és capaç de comprendre molt més 

del que un nen de la seva edat hauria de poder entendre. És una persona curiosa, 

amb una gran força de voluntat i intel·ligent. 

 

5.5.6.3. Sociologia 

Tot i que en la novel·la s’abunda molt en el passat de la família Torrance, 

especialment el del Jack, la pel·lícula obvia totes aquestes qüestions per centrar-se 

en el present. Tot i així, veient la casa en què la Wendy i el Danny esperen l’arribada 

del Jack podem comprovar que la família Torrance pertany a la classe treballadora. 

Així doncs, ja sigui l’antagonista de la novel·la o del film, podem comprovar que 

ambdós tenen un origen humil. 
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6. ANÀLISI DELS RESULTATS 

 

A continuació mostrarem uns quadres resum de cadascuna de les obres analitzades 

en què s’hi inclou la comparativa entre l’obra literària original (hipotext) i el 

llargmetratge de Stanley Kubrick (hipertext); d’aquesta manera, es podran veure 

ràpidament els elements diferenciadors entre les obres: 

 

Lolita  

 Estructura 
de la 
trama 

Divisió dels 
actes 

Espai i 
Temps 

Ideologia de 
les obres 

Representació 
del 

protagonista 

Representació 
de 

l’antagonista 

Obra 
literària 

Vectorial 
progressiu 

Primera part 
Inici i nus 

 
Segona part 

Nus i desenllaç 

Arreu 
d’Estats 

Units 
5 anys i 4 

mesos  
 

Crítica a la 
pederastia 
des de la 

mirada d’un 
pederasta  

Home adult 
Vanitós 

Narcisista 
Alt 

Cabell i celles 
negres 

Manipulador 
Impulsiu 

Home adult 
Fornit 

Bigoti negre 
Misteriós 

 
 
 
 

Pel·lícula Circular Inici 
Nus 

Desenllaç 

Arreu 
d’Estats 

Units 
Al voltant 
de 4 anys 

Retrat de la 
maldat 

humana quan 
un individu 
està en una 
situació de 

poder 

Home adult 
Alt 

Cabell i celles 
negres 

Manipulador 
Paranoic 

Home adult 
Fornit 

Misteriós 
Extravagant 

 

 
 

En aquesta taula comparativa entre l’obra original i l’adaptació de Lolita podem 

observar les similituds i diferències dels punts analitzats. Per un cantó, mentre que 

l’estructura de la trama de l’obra literària és vectorial progressiva i està dividida en 

dues parts, l’estructura de l’adaptació de Kubrick és circular i no estableix cap tipus 

de separació visual que indiqui un canvi. Per un altre cantó i deixant de banda el 

passat de Humbert abans de conèixer a la Lolita que es narra en la novel·la, l’aventura 

dels protagonistes dura un any més que a la pel·lícula, però les localitats fictícies i el 

viatge arreu d’Estats Units son els mateixos. Pel que fa a la ideologia, mentre que 

Nabokov fa una crítica a la pederastia des del personatge de Humbert, Kubrick es va 

centrar en retratar la maldat d’un individu pederasta. Finalment, tant el protagonista 
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(Humbert) com l’antagonista (Quilty) estan representats de manera molt similar en 

ambdues obres amb diferències irrellevants per al desenvolupament de la història. 

 

Red Alert / Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the 

Bomb) 

 Estructura 
de la trama 

Divisió 
dels actes 

Espai i 
temps 

Ideologia de 
les obres 

Representació 
del 

protagonista 

Representació 
de 

l’antagonista 

Obra 
literària 

Vectorial 
progressiu 

Inici 
Nus 

Desenllaç 

Sala de 
guerra 

Bombarder 
Caserna 

SAC 
2 hores 

Crítica dels 
estaments 
militars i el 
seu poder  

Coix 
Intel·ligent 
Resolutiu 

Alt i forçut 
Madur 

Paranoic 

Pel·lícula Vectorial 
progressiu 

Inici 
Nus  

Desenllaç 

Sala de 
guerra 

Bombarder 
Caserna 

SAC 
Temps 
sense 

especificar 

Crítica dels 
estaments 
militars i el 
seu poder 
basada en 

l’humor  

Prim 
Cabell 

engominat 
Bigoti perfilat 

Pragmàtic 
 

Alt i forçut 
Autoritari 
Paranoic 

 

Podem comprovar que en el cas de Red Alert i Dr. Strangelove les diferències son 

pràcticament nul·les. Nogensmenys, les mínimes dissimilituds que existeixen son 

claus a l’hora d’analitzar les obres i comprendre la diferència d’autoria. Mentre que 

Peter George estructura la trama, els actes i el temps com a un conjunt que fan que 

el lector noti el pas constant del temps i la proximitat de la fi del món, Kubrick utilitza 

aquests aspectes narratius i els posa en conjunció amb l’aspecte còmic de la trama, 

per treure importància a l’apropament dels últims moments de la vida a la Terra i 

centrar-se en els gags còmics. Per aquesta raó, precisament, els trets distintius del 

protagonista i l’antagonista son molt més marcats, amb una vis còmica que en cap 

cas és present en cap dels personatges de Red Alert, ja siguin el protagonista, 

l’antagonista o secundaris.  

 

Comentàvem també que les similituds son moltes, com demostra el fet d’una 

estructura de la trama cronològica en ambdós casos i una ideologia que, malgrat cert 

matisos en el to, tenen elements en comú. 
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The Sentinel / 2001: A Space Odyssey 

 Estructura 
de la 
trama 

Divisió dels 
actes 

Espai i 
temps 

Ideologia 
de les 
obres 

Representació 
del 

protagonista 

Representació 
de 

l’antagonista 

Obra 
literària 

Vectorial 
progressiu  

Inici 
Nus 

Desenllaç 

Lluna 
Sense 

especificar 
un temps 
concret 

Visió de 
l’ésser humà 

com a 
espècie 

perduda en 
l’enormitat 

de l’Univers  

Madur 
Bona forma 

física 
Expeditiu 

 
 
 

------------- 

Pel·lícula Vectorial 
progressiu 
amb grans 

el·lipsis 
temporals 

Cinc parts  
Part 1 i 2  

inici 
Part 3 i 4  

nus 
Part 5 

desenllaç 

Terra 
Lluna 
Nau 

Discovery 
1 

Milions 
d’anys 

Creació d’un 
mite 

fundacional 
que expliqui 
l’origen de 

l’ésser humà 

Jove 
Metòdic 
Rutinari 

Intel·ligència 
artificial 

Punt de llum 
vermell 

Intel·ligent 
Pragmàtic 

 

En el cas present, en què la taula superior fa un breu resum de l’anàlisi feta de l’obra 

The Sentinel d’Arthur C. Clarke i de la pel·lícula 2001: A Space Odyssey, podem 

comprovar que els resultats de la investigació indiquen diferències evidents entre 

ambdues obres. Per un cantó, el relat curt de Clarke transcorre de manera vectorial 

progressiva, mentre que en el cas del film de Kubrick, malgrat compartir aquest fet, 

son necessàries grans el·lipsis temporals per narrar l’esdevenir de la humanitat. Pel 

que fa a la divisió dels actes, l’obra literària transcorre de manera lineal sense 

interrupcions mentre que la pel·lícula es divideix en cinc parts que conformen la 

totalitat de la trama.  

 

Si ens fixem en la columna de l’espai i el temps observem que Clarke ubica la totalitat 

de la narració a la Lluna i no especifica clarament el temps transcorregut entre l’inici i 

el final del desenvolupament de la trama. Tanmateix, Kubrick especifica el temps 

transcorregut en cada moment, tant els quatre milions d’anys que transcorren des de 

l’inici fins a la introducció de la segona part, fins als divuit mesos que transcorren entre 

el descobriment del monòlit fins a la tercera part, la primera del nus. En els espais la 

diferència també és evident. Mentre que The Sentinel ubica al lector a la Lluna, 2001: 

A Space Odyssey mostra la Terra prehistòrica, la Lluna, l’interior de la Discovery 1, 

una estranya habitació i l’espai.  
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Si ens fixem en la taula veiem que la ideologia també es diferencia de manera evident. 

En aquest cas ho podem entendre pel fet que l’obra de Clarke, en ser un relat breu 

no elabora de manera tan extensa les trames ni els personatges, mentre que Kubrick 

vol, a partir de The Sentinel explorar l’interior d’allò que ens fa humans. 

 

L’últim punt, relacionat amb els personatges també és diferent en funció de l’obra. 

Mentre que en el cas del protagonista ambdós son força similars, l’antagonista no té 

res a veure. En el relat curt no existeix com a ens físic, simplement son els dubtes del 

protagonista; en canvi a la pel·lícula HAL 9000, una intel·ligència artificial actua com 

a element extern que s’oposa als desitjos del protagonista. 

 

Clockwork Orange / A Clockwork Orange 

 Estructura 
de la 
trama 

Divisió dels 
actes 

Espai i 
Temps 

Ideologia de 
les obres 

Representació 
del 

protagonista 

Representació 
de 

l’antagonista 

Obra 
literària 

Vectorial 
progressiu 

Primera part  
Inici 

Segona part  
 Nus i 

desenllaç 

Presó 84F 
Instal·lacions 

mèdiques 
2 anys 

La llibertat 
d’elecció de 
l’ésser humà 

el farà 
decantar-se 
per la bondat 

Adolescent 
Cabell llarg 
Vestit a la 

moda 
Violent 

Intel·ligent 
Pervers 

Alt 
Cuidadós 

Roba elegant 
Manipulador 

Pel·lícula Vectorial 
progressiu 

Inici 
Nus 

Desenllaç 

Casa de les 
víctimes 

Instal·lacions 
mèdiques 

2 anys 

Eliminar la 
capacitat 
d’elecció, 

que és allò 
que ens fa 
humans, 

converteix en 
malvats als 

que ho 
intenten 

Jove 
Cabell llarg 

Barret 
Vestit a la 

moda 
Violent 

Intel·ligent 
Pervers 

 

Alt 
Madur 

Roba elegant 
Manipulador 

 

 

En la taula comparativa que mostra els aspectes més destacats de Clockwork Orange 

i el posterior trasllat al cinema de l’obra de Burgess veiem que l’escriptor anglès va 

optar per dividir la seva obra en dues parts mentre que Kubrick no estableix cap mena 

de separació visual. Tant l’estructura vectorial progressiva com l’espai i temps, així 

com les representacions tant del protagonista com de l’antagonista son idèntics entre 

totes dues obres. La diferència més important es troba en l’apartat ideològic, en què 

Burgess volia mostrar el procés pel qual un ésser humà en essència malvat, tot i ser 
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maltractat de totes les maneres possibles, és capaç d’escollir el sender de la bondat. 

Per a Kubrick, tanmateix, el quid de la qüestió de l’obra es troba en el retrat d’Alex 

deLarge, un individu castigat per a ser obligat a fer el bé i que, en aquest procés es 

troba amb els autèntics malvats: aquells que volen eliminar el lliure albir i la capacitat 

de decisió personal. 

 

The Shining 

 Estructura 
de la 
trama 

Divisió dels 
actes 

Espai i 
Temps 

Ideologia de 
les obres 

Representació 
del 

protagonista 

Representació 
de 

l’antagonista 

Obra 
literària 

Analepsis Primera part 
Inici 

Segona part 
Inici i nus 

Tercera part 
Nus 

Quarta part 
Nus 

Cinquena part 
Nus i desenllaç 

Llar 
Hotel 

Overlook 
Al voltant 

de 6 
mesos  

El poder de 
l’hotel com a 

element 
sobrenatural 
que posseeix 
a un individu 

Nen de 5 anys 
Ros 

Complexió 
prima 
Llest 

Curiós 
 

Home 
Ros 

Cabell 
despentinat 

Impulsiu 
Violent 

Possessiu 
 

Pel·lícula Vectorial 
progressiu 
amb acció 
paral·lela 

Primera part 
Inici 

Segona part 
Nus 

Tercera part  
Desenllaç 

Hotel 
Overlook 
Al voltant 

de 6 
mesos 

La maldat és 
inherent a 

l’ésser humà i 
no cal cap 
element 

sobrenatural  

Home 
Cabell llarg 

Violent 

Nen de 5 anys 
Cabell castany 

Preocupat 
Curiós 

Intel·ligent 

 

A la taula superior es mostren, resumides, les dades més rellevants extretes de The 

Shining de Stephen King i de l’obra homònima de Stanley Kubrick. Podem comprovar 

per una banda, que l’estructura de la trama en el cas de la novel·la es desenvolupa 

de gràcies a la inclusió constant d’analepsis que ens revelen detalls importants per a 

la trama ocorreguts al passat. En canvi a la pel·lícula s’exclouen aquests flashbacks i 

la narració se centra en el present, en els fets que ocorren a l’hotel Overlook.  

 

Per altra banda, la divisió dels actes també és distinta. Mentre que l’obra literària està 

divida en cinc parts que conformen l’inici, el nus i el desenllaç, el film es divideix en 

tres parts diferenciades que encaixen amb la divisió d’inici nus i desenllaç. Pel que fa 

a l’espai i el temps, coincideixen en els aspectes importants però divergeixen perquè 

el llargmetratge no mostra escenaris com la llar dels Torrance o el poble més proper 
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a l’hotel Overlook, cosa entendible pel fet de no incloure analepsis i comprimir l’acció 

per a mostrar un drama familiar terrorífic més que no pas una cinta sobrenatural. I 

precisament aquesta és la diferència entre ambdues ideologies: King va escriure un 

llibre sobre una presència sobrenatural que posseïa a Jack Torrance, mentre que 

Kubrick va optar per crear un ambient terrorífic per a narrar un drama familiar. Aquest 

fet té tot el sentit del món, car Kubrick defensava que la maldat és quelcom inherent 

a l’ésser humà i, per tant, no cal cap presència maligna per treure a la llum aquesta 

violència. 
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7. CONCLUSIONS 

 

Les pel·lícules de Stanley Kubrick destaquen pel seu simbolisme, representat a través 

d’imatges en moviment i fotografiades, sempre, cuidadosament. Tenint aquesta 

qüestió en compte i un cop feta una exhaustiva anàlisi de la mostra seleccionada de 

transposicions que el director novaiorquès va fer a partir d’obres originals literàries, 

d’autors i gèneres que, com ja hem pogut comprovar, son diversos, ens trobem en 

situació de poder donar resposta a les hipòtesis plantejades: 

 

 

A. PRIMERA HIPÒTESI: Independentment de qüestions com la trama i 

l’argument, les pel·lícules de Kubrick contenen elements comuns, com 

ara una retrat de l’espècie humana i dels seus desitjos. 

 

Aquesta primera hipòtesi queda confirmada gràcies al fet d’observar que en la totalitat 

de la mostra analitzada es comprova que Stanley Kubrick crea personatges que 

actuen en funció dels desitjos més perversos, com Humbert Humbert (Lolita) o Alex 

DeLarge (A Clockwork Orange).  

 

Tanmateix no només crea personatges purament malvats, sinó que, en narrar la 

història des del punt de vista d’aquests, a priori antagonistes, els humanitza, els dota 

d’una dimensió personal molt més gran i que arriba a fer que l’espectador s’identifiqui 

i arribi a considerar tant a Humbert com a Alex víctimes de les seves pròpies passions, 

per més que els seus actes siguin reprobables. Això ho fa, com hem vist, gràcies a la 

creació d’un entorn que actua com a element sancionador i pervertidor de l’individu. 

No obstant això, Kubrick també elabora personatges com Bowman (2001: A Space 

Odyssey) que no son dolents, sinó que actuen d’acord amb la seva moral i que 

serveixen per plantejar a l’espectador qüestions que van més enllà de la pròpia 

pel·lícula, com ara què és allò que ens fa humans. 
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B. SEGONA HIPÒTESI: Les adaptacions de Stanley Kubrick permeten al 

realitzador estatunidenc mostrar les seves obsessions a partir d’un 

material aliè. 

 

La segona hipòtesi queda comprovada si ens fixem específicament en l’apartat 

ideològic de cadascuna de les pel·lícules. En tots els casos podem apreciar certes 

diferències, més o menys evidents en funció del film, però existents en qualsevol 

pel·lícula de la mostra seleccionada. Així doncs, Kubrick, en el moment en què 

decideix dur a terme el procés de transposició d’una obra literària, ho fa des d’una 

perspectiva polièdrica (fent referència a la metàfora de Heinrich Mann citada a 

l’apartat 2. Marc teòric), creant un univers propi i personal més enllà de l’establert per 

l’autor en l’obra original. 

 

Gràcies a la translació d’una obra literària al cinema, doncs, el director del Bronx pot 

aplicar en el procés modificacions que no tenen motius per afectar a la trama en si, 

però que canvien el significat de la pel·lícula i la converteixen en un producte totalment 

independent i propi del món del cinema.  

 

Un cas paradigmàtic d’aquesta qüestió el trobem a Dr. Strangelove que, malgrat 

mantenir l’estructura de la trama i la divisió dels actes pràcticament idèntiques a les 

de Red Alert, la novel·la original, conté una gran diferència ideològica; la crítica de 

Kubrick es produeix gràcies a l’humor, a la ironia i al sarcasme, mentre que George, 

en la seva obra, pretenia fer una crítica descarnada des d’una perspectiva realista. 

Un altre exemple que pot servir per reflectir aquesta idea el trobem a A Clockwork 

Orange, en què l’autor de la novel·la vol mostrar com, malgrat ésser malvat, un 

individu acabarà sempre esdevenint bondadós en algun moment gràcies a la reflexió 

personal. Nogensmenys, Kubrick, totalment en contra d’aquesta idea, decideix 

mostrar la seva resposta a aquest pensament en la pròpia pel·lícula, en què el 

protagonista, Alex DeLarge, mai deixa de ser una persona malintencionada però, 

malgrat això, l’espectador s’hi identifica per contraposició al context social d’Alex, que 

viu envoltat per un règim que considera efectives les teràpies conductuals i l’eliminació 

del lliure albir.   
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En aquest altre cas es fa evident la nostra hipòtesi: Kubrick manté, en línies generals, 

la trama, els personatges, la divisió dels actes i l’espai i el temps, però en representar 

la seva perspectiva de l’obra original la transforma, la converteix en un producte 

completament nou. I aquesta reflexió coincideix amb la lectura que fa Heinrich Mann 

quan afirma que en el procés de transducció 

 

La trama s’estira, els problemes són diferents; però res no canvia en la forma. 

Bàsicament s'ha mantingut igual. Ara, la història viu també en la pel·lícula en 

comptes de viure únicament en la novel·la; això canvia la seva trajectòria, però 

no la seva naturalesa (citat per Gómez López, 2010). 

 

Així les coses, podem afirmar que, un cop duta a terme la investigació, Stanley Kubrick 

pren com a referència quelcom específic de cada obra original i no pas la totalitat —

car seria impossible fer-ho en una transducció a un altre mitjà— per a aplicar-hi les 

seves idees, reflexions, dubtes i obsessions i aconseguir una pel·lícula que cal 

considerar com a completa i independent malgrat mantenir en moltes ocasions els 

aspectes generals de la trama. 

 

C. TERCERA HIPÒTESI: Una adaptació cinematogràfica no ha de ser fidel a 

l’original, sinó que neix com a producte complet i independent 

 

Aquesta tercera hipòtesi enllaça amb l’anterior i es confirma gràcies a tot allò explicat 

en els paràgrafs superiors; el terme fidelitat entès com a proximitat a l’obra original no 

és aplicable perquè el simple fet de transduir una novel·la la transforma i la converteix 

en quelcom nou i, per definició, no comparable en termes de qualitat, amb la peça 

seminal. En tractar-se d’un nou mitjà, en aquest cas el cinema, la pel·lícula s’expressa 

en el seu propi llenguatge i no segueix els patrons literaris, cosa que elimina els 

rastres de la novel·la. Tal i com afirmava Robert Stam (2000), la fidelitat d’una 

adaptació és una quimera, una eina del llenguatge que permet expressar “the 

disappointment we feel when a film adaptation fails to capture what we see as the 
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fundamental narrative, thematic and aesthetic features of its literary source”30 (p. 54). 

Així doncs, i citant al propi Stam el concepte de fidelitat és, en aquest cas, erroni 

perquè assumeix que “a novel contains an extractable essence, a kind of heart of the 

artichoke hidden underneath the surface”31 (2002, p. 57) […]  

 

Hem vist al llarg de tota la investigació que Kubrick otorga un sentit únic a cadascun 

dels seus films tot i mantenir l’estructura general de l’obra original. En qualsevol cas, 

la trama per ella mateixa no indica la similitud i la tan mencionada fidelitat respecte 

les novel·les, sinó que tan sols és un simple paràmetre. Possiblement l’exemple que 

ens pot indicar més clarament la independència que aconsegueix un film el trobem a 

2001: A Space Odyssey. El relat curt d’Arthur C. Clarke construeix la base del que 

després serà la pel·lícula, però Kubrick elabora un guió i un univers propi que 

transcendeixen el relat, elabora un món nou per a personatges nous i, per tant, crea 

un producte totalment independent. 

 

Per tant es demostra que la proposta de jerarquització de les arts que es proposava 

a Los escritores frente al cine (1997) en què participaven pensadors i escriptors 

diversos queda invalidada de bon inici, ja que la fidelitat no és un paràmetre vàlid a 

l’hora d’analitzar la qualitat d’una adaptació.  

 

D. QUARTA HIPÒTESI: Una bona adaptació ha de ser capaç de mantenir 

l’esperit de l’obra original, però alhora ha de poder expressar-se en el 

llenguatge al qual s’ha adaptat. 

 

La quarta hipòtesi queda negada per la tercera, però no de manera total i absoluta. 

Una bona adaptació cinematogràfica és aquella que utilitza els recursos que ofereix 

la tècnica i la tecnologia per expressar les seves idees i construir una narrativa 

coherent. En el cas de Kubrick, les adaptacions no mantenen rastres de l’obra original 

 
30 La decepció que sentim quan una adaptació cinematogràfica no capta el que nosaltres 

personalment veiem com a trets narratius, temàtics i estètics fonamentals de la seva font 

literària [traducció pròpia]. 

31 Una novel·la conté una essència extraïble, una mena de cor de carxofa amagat sota la 

superfície [traducció pròpia]. 
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perquè aquells que comparteixen, com l’estructura de la trama o l’espai i el temps, es 

converteixen en elements al servei de la peça audiovisual i no pas en relació amb la 

novel·la o relat. Ho veiem, per exemple, amb The Shining, que altera fragments de la 

novel·la (més enllà de les elisions, producte lògic d’una transposició) i els converteix 

en escenes que tenen molta més força visual que en la novel·la. El cas paradigmàtic 

és el moment en què Danny Torrance circula amb el tricicle pels passadissos de l’hotel 

Overlook fins a trobar-se amb l’aparició de les dues germanes assassinades pel seu 

pare anys enrere. Aquest moment, inexistent en l’obra de King representa clarament 

la decisió que pren Kubrick d’expressar visualment el terror que l’escriptor de Portland, 

Maine, descriu.  

 

Per tant aquesta hipòtesi queda refutada pel fet que una adaptació (en aquest cas 

transposició) no necessita mantenir l’esperit de l’obra original, car funciona com un 

producte per si mateixa. No obstant això, és ben cert que com qualsevol altre producte 

artístic requereix uns mitjans d’expressió propis que ajudin a traslladar la trama a la 

pantalla.  

 

E. CINQUENA HIPÒTESI: En la obra de Stanley Kubrick seleccionada es pot 

comprovar que els llenguatges narratius literari i audiovisual son 

independents però també convergents. 

 

La cinquena i última hipòtesi queda confirmada tal com hem vist en la tercera, ja que 

cada mitjà s’expressa mitjançant el seu propi llenguatge. És a dir, les pel·lícules de 

Kubrick respecten el concepte original de les obres, però el director té la llibertat de 

fer-se seu el text, transmetre una ideologia pròpia i evocar la història a partir d’imatge, 

bé sigui amb la tipologia de plans, la fotografia i la il·luminació, i so.  

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

8. BIBLIOGRAFIA 
 

Allen, Graham. (2017). The reader on red alert: Stanley Kubrick, Peter George, and 

the evolution of fear. Cinergie–Il cinema e le altre arti, (12), 117-125. Recuperat de: 

https://cora.ucc.ie/bitstream/handle/10468/7471/7350-22232-2-

PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

Arendt, Hannah. (1996). Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la 

reflexión política. Barcelona: Península  

 

B. Harris, Joe. (productor) i Kubrick, Stanley. (dir.). (1962). Lolita [Blu-ray]. Regne 

Unit - EE.UU: Metro Goldwyn Mayer. 

 

Baxter, John. (2005) Stanley Kubrick: Biografía. Madrid: T&B Editors 

 

Bermúdez, Nicolás Diego. (2008). Aproximaciones al fenómeno de la transposición 

semiótica: lenguajes, dispositivos y géneros. Estudos Semióticos, (4), 3. 

 

Ruiz, Blanco, Gloria. (2018). Adaptaciones Cinematográficas. Peonza: Revista de 

literatura infantil y juvenil, (125), 27-34. Recuperat de: 

https://www.researchgate.net/profile/Ruiz-

Gloria/publication/337951657_Adaptaciones_Cinematograficas/links/5f4a302992851

c6cfdf8e059/Adaptaciones-Cinematograficas.pdf  

 

Burgess, Anthony. (2002). La naranja mecánica. Barcelona: Minotauro 

 

Burgess, E. (1969). Introduction. Dins Paul Goalby, The Taxi-Dance Hall: A 

Sociological Study in Commercialized Recreation and City Life. (p.28). Nova Jersey: 

Paterson Smith Publishing. 

 

Castle, Alison. (ed.). (2019). Los archivos personales de Stanley Kubrick. Madrid: 

Taschen 

 

C. Clarke, Arthur. (1994). El centinela. Barcelona: Plaza&Janés  

https://cora.ucc.ie/bitstream/handle/10468/7471/7350-22232-2-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cora.ucc.ie/bitstream/handle/10468/7471/7350-22232-2-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.researchgate.net/profile/Ruiz-Gloria/publication/337951657_Adaptaciones_Cinematograficas/links/5f4a302992851c6cfdf8e059/Adaptaciones-Cinematograficas.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ruiz-Gloria/publication/337951657_Adaptaciones_Cinematograficas/links/5f4a302992851c6cfdf8e059/Adaptaciones-Cinematograficas.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ruiz-Gloria/publication/337951657_Adaptaciones_Cinematograficas/links/5f4a302992851c6cfdf8e059/Adaptaciones-Cinematograficas.pdf


120 

Cid, Adriana. (2011). Pasajes de la literatura al cine : algunas reflexiones sobre la 

problemática de la transposición fílmica” Letras, 63-64, 19-40. Recuperat de: 

https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/3806/1/pasajes-literatura-cine-

algunas-reflexiones.pdf  

Ciment, Michel. (2000). Kubrick: edición definitiva. Madrid: Akal 

 

Constenla, Tereixa. (11/03/2018). Manual de instrucciones para leer ‘Lolita’. El País. 

Recuperat de 

https://elpais.com/cultura/2018/03/10/actualidad/1520696379_102115.html 

 

Crowther, Bosley. (30/01/1964). Screen: 'Dr. Strangelove,' a Shattering Sick Joke. 

The New York Times, Recuperat de: 

https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/01/06/17/specials/southern-

strangelove.html?scp=6&sq=dr%2520strangelove&st=cse  

 

Dagfal, Alejandro. (2004). Para una «estética de la recepción» de las ideas 

psicológicas. Frenia. Revista de historia de la psiquiatría, 4(2), 7-16. 

 

Duroselle, Jean . (1978). Europa de 1815 a nuestros días. Vida política y relaciones 

internacionales. Barcelona: Labor 

 

Eco, Umberto. (1985). Obra abierta (Vol. 2). Barcelona: Ariel. 

 

Fernanda, Musante, María. (2019). Literatura y cine: del hipotexto literario al 

hipertexto audiovisual. 1º Congreso Internacional de Ciencias Humanas - 

Humanidades entre pasado y futuro. (1-5). Perú: Escuela de Humanidades, 

Universidad Nacional de San Martín, Gral. San Martín. 

 

Frago Pérez, Marta. (2005). Reflexiones sobre la adaptación cinematográfica desde 

una perspectiva iconológica. Comunicación y sociedad, 18 (2), 153-167. Recuperat 

de: https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/8238/1/20090619122430.pdf  

 

Gaudreault, André., Jost, François. (1995). El relato cinematográfico: cine y 

narratología. Barcelona, Paidós 

https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/3806/1/pasajes-literatura-cine-algunas-reflexiones.pdf
https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/3806/1/pasajes-literatura-cine-algunas-reflexiones.pdf
https://elpais.com/cultura/2018/03/10/actualidad/1520696379_102115.html
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/01/06/17/specials/southern-strangelove.html?scp=6&sq=dr%2520strangelove&st=cse
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/01/06/17/specials/southern-strangelove.html?scp=6&sq=dr%2520strangelove&st=cse
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/8238/1/20090619122430.pdf


121 

Geduld, Harry, M. (Ed.). (1997). Los escritores frente al cine. Madrid: Fundamentos. 

 

George, Peter. (1958). Red Alert. Recuperat de: http://www.reformation.org/red-

alert.html  

 

George, Peter. (2019) Dr. Strangelove o cómo aprendí a dejar de preocuparme y 

amar la bomba. Barcelona: La Fuga. 

 

Gimferrer, Pere. (1999). Cine y literatura. Barcelona: Seix Barral. 

 

Giovanni, Elsa. (2015). De la literatura al cine: la traducción intersemiótica: el caso 

de Relato soñado de A. Schnitzler y Eyes wide shut de S. Kubrik. (Tesi doctoral). 

Recuperat de: https://eprints.ucm.es/29424/1/T35945.pdf  

 

Gómez, Francisco Vicente. (1983). El concepto de ‘dialoguismo’ en Bajtin: la otra 

forma del diálogo renacentista. Anuario de la Sociedad Española de Literatura 

General y Comparada, 5, 47-54. Recuperat de: 

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcns152  

 

Gómez López, Encarnación. (2010). De la literatura al cine: aproximación a una 

teoría de la adaptación. Cuadernos de Filología Alemana, 2, 245-255.  

 

González Villa, Juan. (2006). Stanley Kubrick: imagen y reflexión. Ars Medica, 1, 

127-132. Recuperat de: 

http://www.dendramedica.es/revista/v5n1/Stanley_Kubrick._Imagen_y_reflexion.pdf  

 

Guarinos, Virginia. (2007). Transmedialidades: el signo de nuestro tiempo. 

Comunicación: revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y 

Estudios Culturales, 1 (5), 17-22. Recuperat de: 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/11753/file_1.pdf?sequence=1  

 

Hechinger, Fred, M. (13/02/1972). Does ACO speak the voice of fascism? The New 

York Times. Recuperat de: http://www.krusch.com/kubrick/Q47.html  

http://www.reformation.org/red-alert.html
http://www.reformation.org/red-alert.html
https://eprints.ucm.es/29424/1/T35945.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcns152
http://www.dendramedica.es/revista/v5n1/Stanley_Kubrick._Imagen_y_reflexion.pdf
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/11753/file_1.pdf?sequence=1
http://www.krusch.com/kubrick/Q47.html


122 

Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos, Baptista Lucio, Pilar. 

(2014). Metodología de la investigación (Vol. 4). Mèxic: McGraw-Hill Interamericana 

 

Herr, Michael. (2001). Kubrick. Barcelona: Anagrama 

 

IMDB (1990-2021) IMDB. Recuperat de: https://www.imdb.com/?ref_=nv_home  

 

Jauss, Hans Robert. (1987). La historia de la literatura como provocación. Madrid: 

Gredos. 

 

King, Stephen. (1996). El resplandor. Barcelona: Plaza Janés Editores  

 

Krippendorff, Klaus. (1980). Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. 

Barcelona: Paidós 

 

Kristeva, Julia. (1969). La palabra, el diálogo y la novela. A Semiótica 1, versió 

espanyola, Barcelona, Fundamentos, 1978, pp. 187-225. 

 

Kubrick a Joseph Gelons, (1970). The Film Director as Superstar, Doubleday & Co., 

Nova York. Citat per Esteve Riambau a Stanley Kubrick, Madrid, Cátedra, 1990. 

 

Kubrick, Stanley. (productor) i Kubrick, Stanley. (dir.). (1964). Dr. Strangelove or: 

How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb [DVD]. Regne Unit - EE.UU: 

Columbia Pictures Corporation i Hawk Films Ltd. 

 

Kubrick, Stanley. (productor) i Kubrick, Stanley. (dir.). (1968). 2001: A Space 

Odyssey [Blu-ray]. Regne Unit - EE.UU: Metro Goldwyn Mayer. 

 

Kubrick, Stanley. (productor) i Kubrick, Stanley. (dir.). (1971). A Clockwork Orange 

[Blu-ray]. Regne Unit- EE.UU: Warner Bros. 

 

Kubrick, Stanley. (productor) i Kubrick, Stanley. (dir.). (1980). The Shining [Blu-ray]. 

Regne Unit - EE.UU: Warner Bros. 

 

https://www.imdb.com/?ref_=nv_home


123 

Macnab, Geoffrey. (2013). Fear and Desire. Uncut, (189), 99. 

 

Marca. (2019). Alex DeLarge - 'La naranja mecánica'. Recuperat de 

https://www.marca.com/claro-

mx/trending/album/2019/10/07/5d9b66e1268e3e2c0a8b4617_16.html  

 

Mastronardi, Bárbara. (2012). Un "Kubrick" muy poco "Burguess". Análisis en torno a 

los dilemas de la trasposición de La Naranja Mecánica. Frame: revista de cine de la 

Biblioteca de la Facultad de Comunicación, (8), 54-65. Recuperat de: 

http://fama2.us.es/fco/frame/frame8/estudios/1.5.pdf  

 

McKee, Robert. (2009). El guión. Barcelona: Alba Editorial 

 

Mendoza Bernal, Maria Inés. (2010). Del novelista Vladimir Nobokov al cineasta 

Stanley Kubrick: la “Lolita” que transita del papel a la pantalla. Cifra Nueva, (22), 43-

54. Recuperat de: 

http://revencyt.ula.ve/storage/repo/ArchivoDocumento/cifra/n22/art05.pdf  

 

Moreira de Almeida, Américo Ricardo. (2006). Fredric Jameson y la esencialidad de 

lo visual pornográfico en la postmodernidad. Espéculo: Revista de Estudios 

Literarios, (33), 25. Recuperat de: https://biblioteca.org.ar/libros/151329.pdf  

 

Nabokov, Vladimir. (1993). Lolita. (11ª edició). Barcelona: Anagrama 

 

Paredes, Juan Carlos. (2001). 2001: una odisea del espacio. El año en que 

asesinamos a HAL-9000. Nosferatu. Revista de cine. (34), pp.202-209. Recuperat 

de: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/41220/NOSFERATU_034-

035_020.pdf  

 

Pezzotta, Elisa. (2013). Book review Stanley Kubrick: Adapting the Sublime. 

Adaptation, 8 (3), 383-390. doi: https://doi.org/10.1093/adaptation/apv015  

 

https://www.marca.com/claro-mx/trending/album/2019/10/07/5d9b66e1268e3e2c0a8b4617_16.html
https://www.marca.com/claro-mx/trending/album/2019/10/07/5d9b66e1268e3e2c0a8b4617_16.html
http://fama2.us.es/fco/frame/frame8/estudios/1.5.pdf
http://revencyt.ula.ve/storage/repo/ArchivoDocumento/cifra/n22/art05.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/151329.pdf
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/41220/NOSFERATU_034-035_020.pdf
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/41220/NOSFERATU_034-035_020.pdf
https://doi.org/10.1093/adaptation/apv015


124 

Pinotti, Eleonora. (2012). Mito y ciencia ficción: la evolución de los seres del cosmos 

en el centinela y 2001: una odisea espacial. Anuari de Filologia. Literatures 

Contemporànies, 2, pp. 109-137. doi: https://doi.org/10.1344/%25x  

 

Poyato Sánchez, Pedro. (2014). La transducción al cine de la novel·la Tristana: la 

forma cinematográfica buñueliana. Revista Signa 23, 731-752. doi: 

https://doi.org/10.5944/signa.vol23.2014.11755  

 

Pujol, Cristina., & Aranda, Daniel. (2016). ¿Cómo se estructura la trama de un guión 

audiovisual? Barcelona: Editorial UOC 

 

Rall, Dietrich. (1981). Teoría de la recepción: el problema de la subjetividad. Acta 

Poética, 3 (1), 181-207. 

 

Rasmussen, Randy. (2001). Stanley Kubrick: Seven films analyzed. Estats Units 

d’Amèrica: McFarland&Company. Recuperat de: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=5iqSCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=

stanley+kubrick&ots=ikOeOn70L-&sig=8rLd-

yG1Lxy0KDyaJXt9rPTITjo#v=onepage&q=stanley%20kubrick&f=false  

 

Reiriz Suárez, Elena. (2019). Adaptación de la novela El Resplandor por Stanley 

Kubrick  (Treball fi de Grau). Recuperat de: 

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/42991/reiriz_suarez_2019.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y  

 

Riambau, Esteve. (2004). Stanley Kubrick. Madrid: Cátedra 

 

Rodríguez, Francisco. (2013). La noción de género literario en la teoría de la 

recepción de Hans Robert Jauss. Comunicación, 11 (2). doi: 

https://doi.org/10.18845/rc.v11i2.1274  

 

 

 

https://doi.org/10.1344/%25x
https://doi.org/10.5944/signa.vol23.2014.11755
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=5iqSCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=stanley+kubrick&ots=ikOeOn70L-&sig=8rLd-yG1Lxy0KDyaJXt9rPTITjo#v=onepage&q=stanley%20kubrick&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=5iqSCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=stanley+kubrick&ots=ikOeOn70L-&sig=8rLd-yG1Lxy0KDyaJXt9rPTITjo#v=onepage&q=stanley%20kubrick&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=5iqSCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=stanley+kubrick&ots=ikOeOn70L-&sig=8rLd-yG1Lxy0KDyaJXt9rPTITjo#v=onepage&q=stanley%20kubrick&f=false
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/42991/reiriz_suarez_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/42991/reiriz_suarez_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.18845/rc.v11i2.1274


125 

Rodríguez Serrano, Aarón. (2015). La narrativa audiovisual en la liberación de los 

campos de exterminio: el caso de Night Will Fall (André Singer, 2014). Anàlisi. 

Quaderns de Comunicació i Cultura, 53, pp. 65-78. doi: 

http://dx.doi.org/10.7238/a.v0i53.2539 

 

Rubio Pobes, Coro. (2010). La diplomacia atómica en la Guerra Fría y Estados 

Unidos: ¿Teléfono Rojo? Volamos hacia Moscú. A La historia a través del cine: 

Estados Unidos, una mirada a su imaginario colectivo. 157-190 

 

Ruiz, Blanco, Gloria. (2018). Adaptaciones Cinematográficas. Peonza: Revista de 

literatura infantil y juvenil, (125), 27-34. Recuperat de: 

https://www.researchgate.net/profile/Ruiz-

Gloria/publication/337951657_Adaptaciones_Cinematograficas/links/5f4a302992851

c6cfdf8e059/Adaptaciones-Cinematograficas.pdf  

 

Russo, Eduardo. (1998). Diccionario de cine; estética, crítica, técnica, historia. 

Buenos Aires: Paidós. 

 

Sánchez Noriega, Jose Luis. (2000). De la literatura al cine. Teoría y análisis de la 

adaptación. Barcelona: Paidós 

 

Sánchez Noriega, Jose Luis. (2001). Las adaptaciones literarias al cine: un debate 

permanente. Comunicar, (17), 65-69. Recuperat de: 

https://www.redalyc.org/pdf/158/15801709.pdf  

 

Sánchez Noriega, Jose Luis. (2006). Historia del cine. Teoría y géneros 

cinematográficos, fotografía y televisión. Madrid: Alianza Editorial. 

 

Sánchez Vázquez, Adolfo. (2005): “Segunda conferencia. La Estética de la 

Recepción (I) El cambio del paradigma (Robert Hans Jauss)”, a De la estética de la 

recepción a una estética de la participación, UNAM, Mèxic, págs. 31- 48. 

 

Stam, Robert. (2000). Beyond fidelity: the dialogics of adaptation. Film adaptation, 

pp. 54-76. 

https://www.researchgate.net/profile/Ruiz-Gloria/publication/337951657_Adaptaciones_Cinematograficas/links/5f4a302992851c6cfdf8e059/Adaptaciones-Cinematograficas.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ruiz-Gloria/publication/337951657_Adaptaciones_Cinematograficas/links/5f4a302992851c6cfdf8e059/Adaptaciones-Cinematograficas.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ruiz-Gloria/publication/337951657_Adaptaciones_Cinematograficas/links/5f4a302992851c6cfdf8e059/Adaptaciones-Cinematograficas.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/158/15801709.pdf


126 

Stam, Robert. (2004). Teoría y práctica de la adaptación (Florencia Talavera, trad.): 

Mèxic: Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Steimberg, Oscar. (2013). Semióticas. Las semióticas de los géneros, de los estilos, 

de la transposición. Buenos Aires: Eterna Cadencia Editora.  

 

Sullà, Enric. (2002). Literatura comparada: las relaciones entre la literatura y el cine, 

A Pulido Tirado, Genara (ed.), Literatura y arte, 127-149. 

 

Tapia, Pérez, Elías Santiago. (2015). Stanley Kubrick y la deshumanización en sus 

filmes. Campus Cultural, 66, 40-47. Recuperat de: 

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmchh8j5  

 

The Sound of The Tooting Trumpet. (2016). Dr Strangelove - Review. Recuperat de 

https://tootingtrumpet.wordpress.com/2016/04/05/dr-strangelove-review/  

 

Tornero, Angélica. (2010). Enfoques de la recepción en estudios de cine y literatura. 

Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos, 6(12), 79-86. Recuperat 

de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3636037  

 

Tornero, Angélica. (2005). Indeterminaciones y espacios vacíos en Roman Ingarden 

y Wolfgang Iser. Anuario de letras modernas, 13, 159-172. doi: 

https://doi.org/10.22201/ffyl.01860526p.2006.13.709  

 

Vera, Méndez, Juan Domingo. (2006). La estructura del guion 

cinematográfico:¿Hacia un nuevo género literario?. Hispanófila, (146), 25-36. 

Recuperat de: https://www.jstor.org/stable/43895064?seq=1  

 

Villanueva Prieto, Darío. (2009). «Autobiografía (Camilo José Cela) y biografía 

(Ricardo Franco) de Pascual Duarte». A El realismo y sus formas en el cine rural 

español, P. Poyato (ed.), 51-84. Córdoba: Diputació de Córdoba, Ajuntament de Dos 

Torres. 

 

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmchh8j5
https://tootingtrumpet.wordpress.com/2016/04/05/dr-strangelove-review/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3636037
https://doi.org/10.22201/ffyl.01860526p.2006.13.709
https://www.jstor.org/stable/43895064?seq=1


127 

Weinraub, Bernard. (1999). Cómo darle cuerda a una naranja mecánica. La 

madriguera, 20, 65-67. Recuperat de: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/41793/LA_MADRIGUERA_020_005.pdf

?sequence=4  

 

Wolf, Sergio. (2010). Cine/literatura: ritos de pasaje. Barcelona: Paidós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/41793/LA_MADRIGUERA_020_005.pdf?sequence=4
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/41793/LA_MADRIGUERA_020_005.pdf?sequence=4


128 

9. ANNEXOS32 

 

9.1. Lolita 

 

9.1.1. Fitxa tècnica 

 

Títol original Lolita  

Títol a Espanya Lolita 

Data d’estrena 13/06/1962 

Gènere Drama 

Duració 152 minuts 

País Regne Unit 

Director Stanley Kubrick 

Guió Vladimir Nabokov Premis i nominacions 
 
Oscars 
Nominació - Millor Guió Adaptat 
 
Premis BAFTA 
Millor Pel·lícula 
Millor Direcció Artística 
Nominació - Millor Actor 
Nominació - Millor Guió 
 
Golden Globes 
Nominació - Millor director  
Nominació - Millor actor drama 
Nominació - Millor actriu drama 
Nominació - Millor actor secundari 

Fotografia Oswald Morris 

Música Nelson Riddle 

 
Actors i actrius 

principals 

James Mason, Sue 
Lyon, Shelley Winters, 
Peter Sellers, Marianne 
Stone 

 
Productora 

Seven Arts Pictures, 
Anya Productions i 
Transworld 

Pressupost (dòlars) 2.000.000 

Recaptació en taquilla 
(dòlars) 

4.631.000 

 

 

 

 

 

 
32 La informació ha estat extreta de: Castle, Alison. (ed.). (2019). Los archivos personales de 

Stanley Kubrick. Madrid: Taschen i les dades de recaptació de la web IMDB (1990-2021) 

IMDB. Recuperat de: https://www.imdb.com/?ref_=nv_home  

https://www.imdb.com/?ref_=nv_home
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9.2. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 

 

9.2.1. Fitxa tècnica 

 

 
Títol original 

Dr. Strangelove or: How I 

Learned to Stop Worrying 

and Love the Bomb 

 

Títol a Espanya Teléfono rojo ¿Volamos 
hacia Moscú? 

Data d’estrena 29/06/1964 

Gènere Comèdia negra / bèl·lica 

Duració 93 minuts 

País Regne Unit 

Director Stanley Kubrick 

Guió Stanley Kubrick, Peter 
George i Terry Southern 

Premis i nominacions 
 
Oscars 
Nominació - Millor Pel·lícula 
Nominació - Millor Guió 
Nominació - Millor Director 
Nominació - Millor Actor 
 
Premis BAFTA 
Millor Pel·lícula 
Millor Direcció Artística 
Nominació - Millor Actor 
Nominació - Millor Guió 
 
Bodil Awards 
Millor pel·lícula europea 

Fotografia Gilbert Taylor 

 
Música 

Laurie Johnson  
Música de crèdits: Vera 
Lynn 

Actors principals Peter Sellers, George C. 
Scott, Sterling Hayden 

Productora Columbia Pictures/Hawk 
Films  

Pressupost (dòlars) 1.800.000 

Recaptació en taquilla 
(dòlars) 

9.443.876 
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9.2.2. Imatges 

 
IMATGE 1 

 
 Imatge extreta de: https://tootingtrumpet.wordpress.com/2016/04/05/dr-strangelove-review/  
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9.3. 2001: A Space Odyssey 

 

9.3.1. Fitxa tècnica 

 

Títol original 2001: A Space Odyssey 

 

Títol a Espanya 2001: Una odisea del 
espacio 

Data d’estrena 02/04/1968 

Gènere Ciència ficció 

Duració 139 minuts 

País Regne Unit 

Director Stanley Kubrick 

Guió Stanley Kubrick i Arthur 
C. Clarke 

Premis i nominacions 
 
Oscars 
Nominació - Millor Director 
Nominació - Millor Guió  
Nominació - Millor Direcció Artística 
Millors efectes visuals 
 
Premis BAFTA 
Nominació - Millor Pel·lícula 
Nominació - Millor Director 
Millor Fotografia 
Millor So 
Millor Disseny de Producció 

Fotografia Geoffrey Unsworth 

 
Música 

Richard Strauss, 
Johann Strauss, György 
Ligeti, Aram 
Khachaturyan 

 
 

Actors principals 

Keir Dullea, Gary 
Lockwood, William 
Sylvester, Daniel 
Richter, Leonard 
Rossiter 

 
Productora 

Metro Goldwyn Mayer/ 
Stanley Kubrick 
Productions 

Pressupost (dòlars) 12.000.000 

Recaptació en taquilla 
(dòlars) 

65.783.344 
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9.4. A Clockwork Orange 

 

9.4.1. Fitxa tècnica 

 
 

Títol original A Clockwork Orange 

 

Títol a Espanya La naranja mecánica 

Data d’estrena 19/12/1971 

Gènere Thriller 

Duració 136 minuts 

País Regne Unit 

Director Stanley Kubrick 

Guió Stanley Kubrick  
(Novel·la: Anthony Burgess) 

Premis i nominacions 
 
Oscars 
Nominació - Millor Pel·lícula 
Nominació - Millor Guió Adaptat 
Nominació - Millor Director 
Nominació - Millor Muntatge 
 
Premis BAFTA 
Nominació - Millor Pel·lícula 
Nominació - Millor Director 
Nominació - Millor Guió 
Nominació - Millor Direcció Artística 
Nominació - Millor Fotografia 
Nominació - Millor So 
Nominació - Millor Muntatge 
 
Golden Globes 
Nominació - Millor Director 
Nominació - Millor Pel·lícula Drama 
Nominació - Millor Actor Dramàtic 

Fotografia John Alcott 

Música Wendy Carlos 

Actors principals Malcolm McDowell, Patrick 
Magee, Michael Bates, 
Adrienne Corri 

Productora Warner Bros / Hawk Films  

Pressupost (dòlars) 2.200.000 

Recaptació en taquilla 
(dòlars) 

26.904.636 
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9.4.2. Imatges 

 

IMATGE 2 

 
Imatge extreta de: https://www.marca.com/claro-mx/trending/album/2019/10/07/5d9b66e1268e3e2c0a8b4617_16.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marca.com/claro-mx/trending/album/2019/10/07/5d9b66e1268e3e2c0a8b4617_16.html
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9.5. The Shining 

 

9.5.1. Fitxa tècnica 

 

Títol original The Shining 

 

Títol a Espanya El resplandor 

Data d’estrena 23/05/1980 

Gènere Terror psicològic 

Duració 146 minuts 

País Regne Unit 

Director Stanley Kubrick 

Guió Stanley Kubrick, Diane 
Johnson  
(Novel·la: Stephen King) 

Premis i nominacions 
 
Saturn Awards 
Nominació - Millor Director 
Nominació - Millor Pel·lícula Terror 
Nominació - Millor Música 
Millor actor secundari 
 
Premis Razzie 
Nominació - Pitjor director 
Nominació - Pitjor actriu 

Fotografia John Alcott 

Música Wendy Carlos 
Rachel Elkind 

Actors principals Jack Nicholson, Shelley 
Duvall, Scatman Crothers, 
Danny Lloyd 

Productora The Producer Circle 
Company / Peregrine 
Productions / Hawk Films  

Pressupost (dòlars) 19.000.000 

Recaptació en taquilla 
(dòlars) 

46.998.772 
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