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LES NAUS ESPACIALS EN EL CINEM A DE CIÈNCIA FICCIÓ.
El 19  de  m aig arribarà a les pantalles de  tot el m ón l’esperat 

, l’últim  film  de  la nissaga galàctica m és espectacular i 
grandiosa de  tots els tem ps. A m b ell, es desvelarà un dels m isteris q ue  m és 
ànsia ens h a fet passar, la transform ació del jove jedi A nak in Sk yw alk er 
en el m alvat vilà D arth  Vader. A m b m otiu d’aq uesta estrena, volem  retre  
h om enatge a tota la sèrie, i per això dediq uem  aq uesta guia a un tem a 
m olt concret del q ual les produccions posteriors són deutores: les naus 
espacials.
D ifícilm ent es podria im aginar el gènere  cinem atogràfic de  la ciència 
ficció, sobretot en la seua vessant de  la  òpera, sense  l’existència de  

les naus espacials. Es tracten de  
veh icles espacials q ue  perm eten el 
desplaçam ent dels seus pilots i 
passatgers per tot l’univers i al seu 
arbitri d’una m anera m és o m enys 
ràpida. A l llarg de  la h istòria de  la 
cinem atografia són infinites les 
variants plasm ades en la gran 
pantalla. Totes elles les podem  
classificar de  la següent m anera:
1. Coets: Són els veh icles m és 
freq üents de  les prim erenq ues 
produccions. Estaven proveïts d’un 

tipus de  com bustible m eravellós q ue  els perm etia arribar fins els lím its de  
l’univers. Es tracten de  coets o càpsules espacials q ue  disposen d’un 
disseny estilitzat i una form a i volum  m olt variable. A q uest tipus de  
veh icle h a estat utilitzat m ajoritàriam ent per transportar un grup de  
persones a la lluna.  (19 03) de  M eliés és el film  m és 
notable d’aq uest període  inicial, on un grup de  savis astrònom s viatgen en 
l’interior d’un obús q ue  alluna en l’ull de  la lluna. La dècada dels 50 és 
tanm ateix, la prim era època daurada de  les aventures espacials, am b 
nom broses produccions evocadores de  m óns exòtics i fantàstics am b 
civilitzacions  form ades per m utants i criatures de  tota condició. Exem ples 
il·lustratius d’aq uest període  són  (19 50), 

 ( , 19 58) o 
 ( , 19 59 ).

2. Plats voladors: A  finals dels anys 40 el fenom en O VNI obté m és 



rellevància i im portància en la 
societat am ericana gràcies a una 
sèrie  d’albiram ents. Els 
guionistes cinem atogràfics no 
tardaren a dur a la gran pantalla 
produccions senzilles i ingènues 
q ue  tractaven sobre  l’arribada de  
visitants alienígens a la terra en 
plats voladors no identificats, de  
form a m és o m enys circular, 

am b la intenció principalm ent de  destrucció, tant de  la terra com  dels 
seus h abitants.

Títols com   (19 51),  (19 53)
 (19 55)  (19 56), 

 o 
 ( , 

19 53) són prou representatius. M és 
actuals, i de  m ajor im portància i 
q ualitat són 

 (
, 19 77) de  Steven Spielberg i la 

divertida  (19 9 6) de  Tim  
Burton.
3. Vaixells: D iverses obres de  ciència 
ficció, i d’ací al cinem a, h an fet una translació literal del m ar a l’espai 

dels diferents tipus de  naus q ue  es poden trobar 
com  els cuirassats, destructors, fragates, creuers, 
etc., però ara siderals. Els m és fam osos 
corresponen sense  cap dubte  als de  

.
4. Estacions espacials: Es tracten de  veritables 
m óns artificials en m iniatura, capaços d’albergar 
a m ilions de  persones en el seu interior i de  
desplaçar- se  per totes les galàxies am b absoluta 
independència. L’Estrela de  la M ort I i II són les 
m és representatives d’aq uest tipus, totes elles 
destruïdes per l’A liança R ebel en els episodis IV i 



VI respectivam ent.
5. A ltres naus: Són m oltes, i es tracten de  les m és fam oses de  la ciència 
ficció. Cadascuna com pta am b una estructura i funció diferent, però 
segons la seua utilitat les podríem  dividir en dues classes:
5.1. Naus m ilitars. D ’entre  totes les d’aq uest tipus destaq uen les de  la 
nissaga de   com  el Falcó M il·lenari, els caces A -
W ing,  Y- W ing, W - W ing, Tie  Figh ter i Tie  Intercepter, entre  altres.
5.2. Naus civils. D estinades a la càrrega de  m aterials, a la recerca, al 
rescat de  naus i salvam ent de  supervivents, entre  altres utilitats. Com ptem  
am b la D iscovery ( ,19 68),  (

, 19 79 ), Sulaco ( ), Enterprise  ( , 
19 79 ), entre  m oltes altres.

R ealitat i ficció
No tot el q ue  veiem  en les produccions de  ciència ficció es pot afirm ar q ue  
estiga basat en les lleis de  la física. Els guionistes i directors prenen una 

sèrie  de  llibertats per al rodatge de  
diverses escenes on no nom és es 
q üestiona la seua cientificitat o no, 
realm ent és q ue  no existeix.
En l’espai h i h a un silenci absolut, està 
pràcticam ent buit i ningú pot escoltar 
res. Per a percebre  un so és necessari 

l’existència d’un m edi conductor de  l’ona sonora, q ue  és com prim it per 
ella, fet q ue  no ocorre  en l’espai. Per això, els sorolls procedents  de  les 
explosions, el brunzir de  les naus volant i els dispars dels làsers són 
irreals, ja q ue  és im possible escoltar alguna cosa en el buit de  l’espai on 
no h i h a ones sonores.Un altre  tem a q ue  h a estat tractat am b poca 
cientificitat és el de  la form a de  les naus espacials, ja q ue  en l’espai no h i 
h a cap necessitat de  construir- les am b form es aerodinàm iq ues perq uè la 
seua resistència al m ovim ent siga m ínim a. Senzillam ent, aq uesta obligació 
desapareix en absència d’un m edi q ue  s’opose  al m ovim ent. A ixí, doncs en 

, resulta 
innecessari el desplegam ent de  les 
ales dels caces de  l’A liança R ebel, o la 
form a estilitzada dels destructors 
estel·lars de  l’Im peri.
D ’altra banda, el seu m ode  de  



funcionam ent tam poc és correcte. En l’espai no existeix cap m edi contra 
el q ue  una nau puga espentar, com  l’aire  q ue  fluix al voltant de  les ales 
d’un avió, ja q ue  crea una diferència de  pressió q ue  l’em peny cap a dalt, 
perm etent- lo canviar de  rum b segons on es dirigesca. La trajectòria de  les 
naus espacials es m odifica per sistem es interns de  propulsió q ue  
l’acceleren en la direcció elegida. A m b tal m otiu, l’absència d’una força 
q ue  actue  de  fre, im plica q ue  una vegada q ue  la nau s’h a ficat en 
funcionam ent, no és obligatori utilitzar els m otors per a avançar a una 
velocitat constant, ja q ue  aq uesta es pot m antenir sense  cap despesa 
d’energia.Per acabar, ens falta el tem a de  la gravetat. En les naus espacials 
la gravetat sem pre  h i està present. En produccions com  

 o  entre  altres, els personatges es m ouen sense  cap 
problem a. D eu h aver un sistem a generador de  gravetat artificial q ue  és 
capaç de  produir un cam p gravitatori constant, fet m olt discutit am b les 
lleis de  la física q ue  avui en dia coneixem .

FITXES DE PEL·LÍCULES

Du ne

Títol original: 
País: EUA
A ny de  producció: 19 84
D irector: D avid Lynch
Intèrprets: Kyle M aclach lan, Francesca A nnis, 
Sting
D uració: 137 m in.
Sinopsi: A rrak is, conegut tam bé com  D une, és 
un planeta desèrtic, q uasi desh abitat, però q ue  
produeix l’espècie  anom enada m elange. Els 
supervivents de  la Casa A treides fugen de  D une  i es fiq uen en contacte 
am b els frem en, poble lliure  q ue  ajudarà a Paul, l’h ereu de  la Casa 
A treides, a convertir- se  en un m essies, ple de  poders m àgics q ui im posarà 
un nou ordre  en la galàxia.



Encu entros en la tercera fase

Títol original: 

País: EUA
A ny de  producció: 19 77
D irector: Steven Spielberg
Intèrprets: R ich ard  D reyfuss, Teri Garr
D uració: 128 m in.

Sinopsi: En diferents llocs de  la terra s’h an 
produït fenòm ens estranys. En els EUA , 
alguns h abitants veuen unes llum s 
m isterioses en el cel i es veuen im pel·lits a 
dirigir- se  cap a un lloc ignot q ue  els 
produeix una inexplicable atracció. 
L’esdevenim ent m és grandiós es l’abducció del xicotet fill d’una dona per 
part d’unes entitats q ue  no form en part d’aq uest m ón.

2001: u na odisea en el espacio

Títol original: 2001:
País: EUA
A ny de  producció: 19 68
D irector: Stanley K ubrick
Intèrprets: K eir D ullea, Gary Lock w ood, 
W illiam  Sylvester
D uració: 143 m in.

Sinopsi: En la sabana africana, apareix un 
m onòlit negre  q ue  atorga la intel·ligència a tots els prim ats q ue  s’h i 
acosten. En l’any 2001, un idèntic m onòlit és trobat en la lluna. A q uest no 
para d’em etre  senyals am b la destinació Jupiter, planeta cap on es dirigeix 
la nau D iscovery am b 5 passatgers i l’ordinador central H al 9 000. H al 
entra en conflicte am b ell m ateix i els tripulants i decideix elim inar- los a 
poc a poc.



Star Trek : la pel·lícu la

Títol original: 
País: EUA
A ny de  producció: 19 79
D irector: R obert W ise
Intèrprets: W illiam  Sh atner, Leonard  Nim oy, 
Steph en Collins
D uració: 124 m in.

Sinopsi: Un alienígena sense  identificar 
destrueix tres poderoses naus K lingon. La 
tripulació de  l’USS Enterprise  am b el capità K irk  al com andam ent, es 
m obilitzen per intentar aturar la invasió dels alienígenes en el seu viatge 
cap a la terra.

Alien el 8º pasajero

Títol original: 
País: R egne  Unit
A ny de  producció: 19 79
D irector: R idley Scott
Intèrprets: Sigourney W eaver, Tom  Sk errit
D uració: 117 m in.

Sinopsi: La nau Nostrom o duu els seus 
tripulants h ivernant de  retorn cap a la terra, 
però són despertats per un senyal d’auxili 
d’un planeta proper q ue  rep l’ordinador de  
la nau. D esprés de  baixar al planeta 
anom enat LV- 426 descobreixen q ue  es tracta 
d’una advertència. Tanm ateix, una criatura 
alienígena es troba dalt de  la nau i anirà 
acabant a poc a poc am b la vida de  q uasi tots els tripulants.



Blade R u nner

Títol original: 
País: EUA
A ny de  producció: 19 82
D irector: R idley Scott
Intèrprets: H arrison Ford, R utger H auer, 
Sean Young
D uració: 19 82

Sinopsi: Los Ángeles. 2019 . R ick  
D eck ard  és un Blade  runner q ue  té la 
m issió d’acabar am b tols els replicants 
rebels.

El planeta de los sim ios

Títol original: 
País: EUA
A ny de  producció: 19 68
D irector: Frank lin J. Sch affner
Intèrprets: Ch arlton H eston, K im  H unter, 
R oddy M cD ow all
D uració: 108 m in.

Sinopsi: Un trio d’astronautes am ericans 
s’estavellem  en un planeta q ue  està 
dom inat per sim is q ue  utilitzen els 
h um ans per a realitzar experim ents.



La gu erra de los m u ndos

Títol original: 
País: EUA
A ny de  producció: 19 53
D irector: Byron H ask in
Intèrprets: Gene  Barry, A nn R obinson, Les Trem ayne
D uració: 85 m in.

Sinopsi: Un xicotet m eteorit cau a la terra, en l’estat de  Califòrnia. Uns 
investigadors exam inen aq uest fet, però de  sobte, el m eteorit cobra vida i 
com ença a m atar gent innocent. Seguidam ent com ençaran a arribar m és 
alienígenes q ue  inicien una forta invasió q ue  l’exèrcit a dures penes podrà 
contrarestar.




