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La censura (1333/S2) (III)

EXERCIT: Se suprimeix qualsevol
frase que vagi contra l'esperit militar, els ideals bèl·lics o signifiqui desprestigi de la institució.
4/1939 Furia, EUA. EUminar les
frase "És perillos ésser soldat" i "Al
poble no li agrada veure tropes.
9/1943 La petita colonela, EUA.
"Tenc mal geni. .. .s tot el que un coronel necessita."
81943 Romana universitari, EUA.
"Si volen guerra, que es baralbn ells".
"No hens hem de sotmetre".
12/1945
Company de la meva
vida, EUA. "Per tal de poder viure
amb tu, tenir menjar abundant i una
casa. Per això es fan les guerres".

POLICIA: Ha de donar una imatge
de legalitat, justícia i eficacia.
3/1943 Almas en el mar, EUA. "Els
mètodes són els mateixos que empra
la policia arreu del món.
12/1943
Garabatos Belmonte, (dibuixos animats), espanyola. Suprimir
l'acudit sobre l'estraperlo.
2/1944 Vuit dones i un crim, EUA.
Les frases sobre la impotència de la
policia i la condemna d'innocents.
6/1944 Gentes de arriba, EUA, Labrase, "Dos agents de la moralitzadora"

ESGLÉSIA. No s'empra el nom de
Déu, la Verge, sants o ministres de
l'església en expressions rutinàries, ni
es pot anar de berbes amb ells, mostrant comportaments indeguts.

4/1944 Christus, Itàlia. La frase de
Crist, "Retira l'espasa, Pere, que el qui
a ferro mata a ferro mor".
10/1945
Así se quiere en Jalisco,
Mèxic. "Le puso el ojo como un cardenal que parecía el Sumo Pontífice".
11/1946
Les claus del Regne,E\]K.
Quan el sacerdot llança la teia contra
lagasolinaqueprovocal'explosió, s'ha
de fer la sensació que ha estat el Major
qui, amb els seus tirs, ho ha provocat.
2/1947 Anna i el rei de Siam, EUA.
"Crec que Moisès estava boig".
1/1948 El colós de Boston, EUA.
"Sant Pau digué que l'home havia de
beure un poc de vi pel bé del seu estómac".
6/1948 A la orilla de un palmar,
Mèxic. "Ni que fuera hijo de la
Virgen"
12/1948
El ahijado de la muerte,
Mèxic. "Al cura lo traeré por las orejas".
4/1949 Fabiola, italiana. Suprimir
quan els cristians llancen les seves armes quan arriba Constantí.
6/1949 El
relicario,
espanyola. Suprimir
la frase: "Ni que
hubiera hablado
el nuncio de
Roma"

1/1950 Belinda, EUA. "Fa tres anys
que no s'acosta a l'església, tot i així
és un bon metge".
3/1950 Destino de un día, Espanya.
"Donant gràcies a Déu no cal intercessió dels sants".

JUSTICIA: La propietat privada és
intocable. Les conductes antisocials
mai no poden triomfar
4/1946 Flor Silvestre, Mèxic. "La
tierra es de quien la trabaja".
6/1949 El Relicario, Espanya. La
frase, "La justicia es muchas veces injusticia".
2/1949 Dios se lo pague, Argentina.
Suprimir els arguments contra el dret
de propietat La frase, "Son mentiras burguesas la decència, la honestidad y la justicia".
2/1951 Apenas un delincuente,
Argentina. Suprimir quan el lladre
és aclamat dins el tren. •

