
OR\IES I'EH A LA CE\SI'1,A Dl; LES I'EL•LICCLES

(I\EMATOGRAFIQUES CO\ I A M1l)A DE

PIIOTECCIO A LA I\FA\CIA

pel Dr . J. BLANCH i BENET

PART I

Principis generals

Base A.-La proteccio a la infancia, segons Particle 1.er de
la Llei de 12 d'Agost de 1904, avui vigent, compren la salut fisi-
ca i Ia salut moral del nen. En consonaneia, Bones, amb aquest
principi, deura esser interdita tota pel•licula o part d'ella quo,
presenciada per nens, pugui esser causa en ells de suggestions
nocives per a I'anima o per al cos.

Base B.-D'acord amb la base anterior sera interdita 1'ex-
hibici6 de tot acte dolent quo, per son poder suggestiu, sigui
capac d'induir els infants a iinitacio; no essent obstacle per a ]a
interdiccio l'Iiaver estat exposat amb fl moralitzador; ja que el
fi no justifica els mitjans.

Base C. - Existint en tot infant alguns hvols instints en
embrio, que solament esperen ocasio propicia per fer Ilur apa-
ricio, lia d'esser interdit tot el que tendeixi a despertar algun
dels dits instints que pot estar encara latent.

Base D.-Coni a consegiiencia de I'anterior, sera interdit
tot ^o que pugui donar a coneixer al not vicis o delictes quo
deurien dsser per ell ignorats, o be mitjans de cometre'ls, igno-
rats d'ordinari pels nois.

Base E.-Tingui's per vedat tot So quo sigui capaS do des-
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pertar I'apetit genesic, quo en el nen deuria dormir profunda-

ment.

Base F.-Interdit aix] mateix, encara que no caigui sots el

domini do les bases anteriors , tot el que posi on tensio excessiva

I'excitabilitat nerviosa dell Hens ; per exemple : trims truculents,

accidents esgarrifosos o el peril] menaSant dels mnateixos.

Base G.-Interdit tot argument o episodi on surti triomfant

o es cuidi de for simpittic o atraieut algun vici o trim.

PART 11

(Jue descendeix a casos mcs concrets dedu Its de les bases auteriors

Base H.-Interdit tot ^o que sembli atac a la Religio o als

seus ministres.

Base L-Interdit el representar qualsevulla supersticio, a

no sor amb l'intent de ridiculitzar-la.

Base J.-Quedi vedat representar sessions d ' hipnotisme o

d'espiritisme.

Base K.-Interdit tot atac al principi d ' autoritat, principal-

ment la dels pares i mestres ; aixi coin tota burla contra ells o

,contra els agents de l'autoritat.

Base L.-Interdita tota manifestacio d'odi crudel o do tor-

ynent desusat o refinat, infligit a persones o a animals.

Base M.--Interdit el representar la ubriaguesa , coin no si-

gui amb ]'intent do for-]a repulsiva.

Base N.-Interdita la representacio d'homicidis , suicidis i

executions de la pena capital.

Base 0.-En la interdiccio formulada en la base E es consi-

derarit inclosa tota manyagueria excessiva o apassionada entre

persones de sexe diferent anc que siguin marit ] muller, Hues

sobre tot si no ho son . L'osculacio sols podrit esser tolerada

quan resulti llougera o be do comiat entro consanguinis . (,Zueda

doves interdit tot bes apassionat entre persones de sexe dife-

rent, i mes en especial quasi es dongui en la boca o en regions

flues entre les que soleu anar cobertes. Deurii aixi mateix

considerar - se interdit ]' intent d'aitals actes , encara que In pel.Ii-

cula hagi estat tallada en el moment do la realitzacio; car is
suggesti.o ja ha tingut hoe solament en iniciar l'acte.

Base P.-Sembla debades haver de dir que no hi ha d'haver
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telerancia pel an de les parts pudendes, ni tampoc de les regions

anomenades menys honestes (sina, cuixa, aixella, etc.), En la

mateixa interdiccio caura el an total, ant que vagi cobert d'una

malls o d'un vel transparent, mentre deixi palesar les formes.

Base Q.- -Interdit tot argument o episodi basat en l'adulteri,

l'incest, el rapte, la seduccio o la violencia en persona del sexe

contrari. Sera inclosa en el primer d'aquests trim tota cusoneria

apassionada amb la dons d'altri.

Base R.-Interdita la representacio del fart domestic o del

robatori, i molt mes si ho son per mitjans ignorats pels nois.

PART III

Bases addicionals

Base S.-Quan co que can en interdiccio sigui nomes que

an passatge de la pel•licula, sera deixat de bandy taliant-lo: si

co que infringeix alguna de les bases anteriors constitueix la

trama de tot ('argument, la interdiccio sera de tots la pel•licula.

Base T.-Resultant impossible de preveure tots els casos

quo poden presentar-se, sempre i quan una pel•licula o part

d'ella produeixi at censor repugnancia per permetre als seas
fills de presenciar-la, deura user interdita encara que no caigui

ben be dintre d'alguna de les bases anteriors.


