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El dia que vaig aturar el mon

F G T TE F ITI 15 E P • 1
Fa més de cinquanta anys que
venir a la Terra, exactament l'any 1951;
ho vaig fer encomanat per realitzar una
mlssló molt concreta. Avisar-vos a tots,
sense particularismes, que dúieu un mal
rumb, que de seguir per aquest carni podíeu acabar molt malament. En el nostre Planeta ens decldírem a fer aquest
avis per por que la vostra competitlvltat, l'exagerada utilització de la violencia i especlalment la vostra paranoia, pogués arribar, amb la vostra ¡ncipient
energia nuclear, a posar en perill la salut de part de l'univers. La meva arribada no podía esser més decebedora;
en Hoc de rebre'm, tal com jo esperava,
amb bandes de música, ho feren amb
tañes I soldats armats fins a les orelles.
Malgrat que vaig anunciar que venia
en pia de pau i de bona voluntat me dispararen fins i tot abans de poder dialogar. Tanta sort que el robot que m'acompanyava va sortir de la ñau i va volatllltzartotes les armes, delxant-lostan
acollonlts que no pogueren seguir pel
carni de la violencia; varen veure que
dulen les de perdre.
Quan veren la rapidesa com se me
cura la ferida que m'havien fet quedaren astorats; I encara més quan les vaig
inhabilitar tota l'energia durant mltja
hora i el món quedà paralltzat durant
tot aquest temps. Malgrat aixó, eren
més grans els temors, les enveges i les
ambiciones que Tinterés en escoltar el
missatge que els volia transmetre. Tan
sois la senyora Benson, la meva companya de pensió, i el seu fili es comportaren amb una mica de seny. Però
fins I tot Tom, el seu amant, per la maialila característica deis humans, les ansies de notorietat, va denunciar-me i

vaig
vaig haver de fuglr. M'hauria agradat
disposar d'uns dies més per poder canvlar la consclència d'aquella dona i d'aquell nln I tractar que la propagasse
entre eis altres, però no va poder esser,
no me delxaren. Fou un viatge molt instructlu per a mi, però malauradament
molt decebedor. De totes maneres, vaig
tenir el privilegi de conèlxer-vos personalment i ara, gracies a Internet, vos he
pogut seguir a distènda. Sinceramene
malgrat les vostres mesquineses, he
d'admetre que en alguns camps arrlbau
a altures estimulants.
Tene la sort que el meu viatge a la
Terra, de tant en tant, el pue revlure perquè a Hollywood en feren una pellicula i la pue contemplar quan vull. No me
pue queixar de la fidelltat amb que està
feta perquè reflectelx exactament el
que va passar aquells dies. Eis humans,
concretament els americans que son els
que vaig conèixer, queden tal com eis
vaig veure, incapaços de crear-se un Hoc
adient per vlure en pau i Solidarität. Per
alxò vivlen amb tanta por I necessitaven
anar armats dia i nit. Les meves paraules de comiat foren molt dares, tenlu
dues opcions, esser com nosaltres I viure en pau o seguir essent victimes de la
vostra ceguesa actual. M'agradaria haver pogut canviar-vos la forma de vlure; però, pel que me diuen els qui darrerament hl han vengut, les coses no
només no han millorat sino que han empltjorat, convertlnt la Terra en un polvori que pot esdatar en qualsevol moment. Aqui, a vegades, hem comentat
de fer un viatge de bell nou per tornar
a Intentar canviar el rumb d'aquest pianeta tan estlmat pertots nosaltres; però
per la informació que tenim, si llavores

va esser Impossible ara és ja impensat e . Hem arribat a la tràgica convlcció
que haurem d'esperar que tot explotl i
que l'esclat vos doni la consclència que
amb la nostra bona voluntat no vos poguérem transmetre.
Com que m'han demanat aquest escrit per a Temps

Moderns,

una revista

dedicada al cinema, no puc delxar de
parlar de la pel-llcula que rodaren de
la meva aventura. Tene la sort que, des
de l'arribada d'internet, he pogut
conèixer el cinema terraqui, especlalment l'america, que és el que m'interessa més; supòs que per haver conegut aquell pais i les seves gents. Com
ja he dit abans, en el paràgraf anterlor,
de la pel-llcula The Day the Earth

Sto-

od Stili no me'n puc queixar, especialment per la fidelltat als fets; posant estones fins I tot en ridicul el poble america i la seva paranoia. Pel que me dluen,
en el Hollywood d'avui seria bastant
més problemàtlcfer-la, no deixarien posar en una evldèncla fan gran el somnl
america. Comunica de mi, com a representant de tots els habitants del meu
pianeta, una pau Interior que agraeixo
molt, perquè aquesta és la nostra qualitat de què n'estam més orgullosos. La
senyora Benson és exactament tal com
la record i crec que qualsevol espectador ha de notar una diferèncla molt
gran entre ella i els altres. Encara me
commou sentir de la seva boca aquella
frase màgica que 11 vaig ensenyar per
pacificar el robot, Klaatu
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És l'ùnic que vaig poder deixar del nostre Idioma.
Malgrat que el cinema no sigul la
meva especialitat, això no voi dir que
no en slgui senslble i si a la pel-licula II
not alguna cosa a faltar és el toc de
genlalltat que el cinema america tantes mostres m'ha donat. El director, en
Robert Wise, es un gran artesà i la pel-llcula és d'una correcció Innegable, tenlnt el fons humà que caracterltza tot
el cinema clàsslc; però, des del meu punt
de vista, Il manca aquesta genlalitat que
li haurien pogut donar molts de directors d'aquell cinema que fan que l'espectador, a més de sentir peli de gallina per tot el cos, la senti flns a l'esperlt. En tot cas, si algun dia veleu un extraterrestre no patiu, basta que li dlgueu, Klaatu
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sabrà que estau amb eli. ut

totd'una

