
El cinema com a mirall

S’ha donat sovint en la progressió de l’art cinemato-
gràfic el fet que una publicació de referència –els Ca-
hiers du Cinema, per exemple– tinga un efecte notori
en les pautes estètiques que acaben predominant.
Però, com bé demostra Raúl C. Cancio en este apas-
sionat assaig, cap d’elles ha tingut una influència com-
parable a la del BOE en la cinematografia espanyola
de l’etapa franquista. El règim sorgit del colp militar
contra la República va entendre, de bon comença-
ment, que el cinema era un poderós vehicle de pro-
paganda ideològica i de control social. Per això,
durant tota la seua existència va tractar d’instru-
mentalitzar-lo fent servir un aparell administratiu i
jurídic de notables dimensions, fins el punt de condi-
cionar-ne completament el seu desenvolupament i
convertir-lo en mirall de la seua pròpia evolució. Can-
cio analitza aquesta evolució amb prosa vigorosa i
demostra, fent gala d’una aclaparant erudició jurí-
dica i cinematogràfica, la minuciosa i perversa me-
todologia amb què el franquisme aconseguí construir
el seu particular imaginari col·lectiu.

� Josep Vicent Frechina
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Respecte, afecte i gratitud

Publicada en l’any 1963, El planeta dels simis (La pla-
nète des singes) és una novel·la de ciència ficció i aven-
tures de l’escriptor francès Pierre Boulle. Una obra
clàssica de la literatura que ens presenta una societat
governada per simis, fortament jerarquitzada i dis-
criminatòria on els humans ocupen el lloc més baix
de la societat. Aquest llibre és una edició de l’obra de
Boulle, traduïda per Juli Avinent i publicada per Pu-
blicacions de la Universitat de València, que inclou
un text d’Alberto Giráldez sobre l’experimentació
amb animals. Una pràctica que es remunta a la Grè-
cia Clàssica i que ajuda els investigadors a conéixer
com i on es produeixen les malalties en els éssers hu-
mans. Un coneixement imprescindible que hem
d’agrair als animals i per això Girález reclama cap a
ells una actitud de respecte, afecte i gratitud ja que
amb la seua vida ens ajuden a conéixer el nostre or-
ganisme i de quina manera combatre les malalties
que ens amenacen.

� Marta Pérez
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