
COM ENS VEIEN ARA FA 50 ANYS 

 Per aquesta segona sessió del CineArt de l’Ateneu hem escollit 
dues pel·lícules rodades ara fa 50 anys, el 1972. Són dues pel·lícules 
de ciència-ficció i totes dues van preveure un futur de la humanitat 
gens afalagador, sinó més aviat tot el contrari. 

 La primera és “Soylent green” de Richard Fleischer, amb Charlton 
Heston i Edward G, Robinson, rodada el 1972 com us deia i ambientada 
justament el 2022, o sigui aquest any i coneguda aquí com “Quan el 
destí ens atrapi”. 

                                

 He de dir, però, que no van endevinar massa coses i que més 
aviat presenta un 2022 molt decebedor i no només en l’aspecte visual, 
de com van pensar que viuríem, sinó també d’alguns conceptes com 
per exemple la situació de les dones a la pel·lícula considerades 
clarament com “objectes”, com a “mobles” – textualment – o de 
conceptes com l’eutanàsia que, ben mirat, no resulta ser una elecció 
tan lliure de morir com podria ser en principi... però no vull, fet cap 
“spoiler” i ja jutjareu vosaltres mateixos. 

 “Soylent green” considero que no és una bona pel·lícula, és 
simplement allò que es coneix com una pel·lícula de sèrie B... Llavors 
podeu preguntar-vos perquè la passem en una sessió que pretén 
mostrar grans obres de la cinematografia, doncs senzillament perquè 
ens ha semblat interessant aquesta coincidència de que fa 50 anys 
decidissin fer una pel·lícula ambientada el 2022 i poder veure també 
com imaginàvem que seriem i que viuríem. 

 La segona pel·lícula d’avui “Silent running” – coneguda aquí com 
a “Naves misterioses” – i protagonitzada per Bruce Dern, és també una 
pel·lícula que presenta una situació catastròfica del  món, en aquest 
cas al voltant de l’ecosistema, de la persistència de la vegetació i de la 
flora al planeta terra.  



                                 

Per mi (i és només una opinió personal) és molt millor pel·lícula 
que “Soylent green” i és la primera pel·lícula que va dirigir – també el 
1972 – un tècnic d’efectes especials anomenat Douglas Trumbull, que 
precisament va morir avui fa quinze dies – el passat 7 de febrer -, a 
l’edat de 79 anys i que havia destacat, entre moltes altres feines, el 
1968, per ser una de les persones que va col·laborar amb Stanley 
Kubrick en la realització de l’esplèndida “2001, una odissea de l’espai”, 
però també a “Blade runner”, “Encontres a la tercera fase”, “Star trek”, 
“L’amenaça d’Andrómeda”, etc... Apart de “Silent running” el 1972, 
només va fer un altre llargmetratge el 1983, també de ciència-ficció i 
titulat “Projecte: Brainstrom”. 

 “Silent running” té un missatge, en principi, més esperançador 
sobre el futur de l’humanitat o del seu entorn, que “Soylent green”, 
però tampoc us vull fer “spoiler” i més val que les veiem i jutjeu per 
vosaltres mateixos com ens veien fa 50 anys... que potser ben mirat  i 
pensant-hi una mica, tampoc està tan lluny de la realitat que ens 
envolta. 
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