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Es tracta d'una obra molt ben documenta- 
da on s'estudia e l  fenomen de la censura 
cinematogrdfica a l 'Estat Espanyol, des de 
la seva instauració a partir del cop militar 
de l'any 1936, fins a la mort del dictador 
l'any 197J. Se l'estudia com u n  fenomen 
complex, des de les perspectives jurídica, 
ideologica i política, pnncipalment. 

Cal tenir en compte que en elperíode 
estudiat elcinema, com a indzístnb i com a 
fenomen culturalde masses, viu l'etapa de 
la seva consolidació, p imer ,  i ulterior ex- 
pansió després. No  ens ha d'estranyar, 
doncs, que fos u n  mi@ especialment 
atractiu per als grups de la societat que 
pretenien mantenir el poder a les seves 
mans. 

Aquesta dilatada etapa de la historia 
dels pobles que integren I'Estat Espanyol 
que va del 1936 d 197J, és dividida, en 
l'obra que ens ocupa, en cinc períodes, i 
dins de cadascun h i  ha una descnpció del 
contextpolític interior, amb les necessaries 
referencies a l'intemacional. 

L'autor considera, amb molta raó, que 
sense una contextudització en els aspectes 
economic, polític i socid d ' d h  que és es- 
tnktament cinematografc, no es pot en- 
tendre e l  fenomen de la censura, n i  en rea- 
litat cap dtre.  

També s ' h i  inclou una refer&cia al que 
succeelr en aquest ordre de coses en un 
conjunt de paikos entre els quds  destaca- 
rem Fran~a i Italia i els dospaikos anglosa- 

xons: els Estats Units i la Gran Bretanya, 
per tal que serveim' de marc de referencia i 
de contrast. 

Alrí  matelr, s'hi incíou la informació 
exacta i detallada de la situació de la cen- 
sura, el seu grau d'institucionalització, la 
legisiació de cada període i els critens arbi- 
trani en més o menys grau, pero sempre ar- 
b i tran~ a partir dels quals s'apliquen les 
lleis i les normatives. 

No h i  ha dubte que cndaran l'atenció 
dellector els documents, converses i Jdhuc 
les anecdotes que iblustren fins a quin 
extrem s'am'ba en aquest sordid afer de 
sostraure alpzíblic de tot llEstatparts o as- 
pectes dels films curts o llargs, essencials o 
no essencials (és que dgzí pot entendre 
que h i  pugui haver res en una obra de 
creació que no sigui essencial?) als quds  
tenia tot e l  dret dáccedir. 

Un dels aspectes que esdevé molt clar a 
través de tota l'obra és la relativa poca evo- 
lució que conegué la censura al llarg 
d'aquests anys. I val a dir que no podia és- 
ser ahament ,  car les dictadures drfcil- 
ment volen nipoden evolucionar en els as- 
sumptes polítics fonamentals. 

Aucídoncs, La Censura proporciona una 
visió clara i ordenada de com s'ha desen- 
volupat e l  control político-religiós en la 
producció cinematografca en u n  lloc com 
és I'Estat Espanyol, en el q u d  conviuen 
tecnologies industriais del segle XX i el 
sectarzime político -religiós de la Contrare - 
forma. 

Esperem que l'obra de Roma Gubern 
a@di, amb la seva denzíncia, a superar les 
tan escandaloses contradiccions en les 
quds  hem viscut i vivim en part encara 
immersos, i de les quals la censura n'és u n  
exemple forga representatiu. 
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