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Opinió

  El Planeta dels Simis 
Hem vist aquest film, perquè l'any vinent en Pierre 
Boulle, escriptor del llibre “El origen del planeta de  
los simios” hauria fet cent 100 anys. Aquest home 
també  va escriure  el  guió  de  la  pel·lícula.  Va  ser 
rodada  al  1968  i  dirigida  pel  senyor  Franklin  J. 
Schaffner,  i  produïda per Mort  Abraham Arthur P. 
Jacobs, va ser protagonitzada per Charlton Heston.

Argument
La història d'aquesta pel·lícula s'esdevé l'any 3978, 
quan una nau espacial que havia sortit de la Terra 
l'any 1973,realitza un aterratge forçat en un planeta 
desconegut,  en aquell  planeta  només hi  ha terres 
ermes,  fins que es van aproximant als poblats...

El protagonista (George Taylor) junt amb els altres 
astronautes  estan  inspeccionant  els  voltants 
d'aquelles terres inhòspites i  mentre que ho estan 
fent  descobreixen  que  els  éssers  que  hi  habiten 
dotats  d'intel·ligència,  i  que  han  desenvolupat  la 
seva capacitat mental són els simis, per tant tenen 
tanta autoritat fins al punt que els homes són caçats 
pels simis.

Els  habitants  d'aquest  planeta  són  uns  simis  que 
comparteixen  característiques  físiques  amb  els 
ximpanzé que representen els éssers intel·ligents i 
l'espècie  dominant  (els  científics),  goril·les  (els 
militars) i orangutans (els religiosos i polítics) de la 
Terra,  però  que  han  desenvolupat  una  civilització 
antropitzada i militaritzada. 

Els pobladors d'aquest planeta tenen sotmesos als 
humans, que ara tenen les facultats socials molt poc 
desenvolupades,  són  incapaços  de  parlar  i  són 
caçats en batudes militars i tractats com a bestiar 
pels simis dirigents.

Però  en  aquell  inhòspit  lloc  hi  havia  una  “  zona 
prohibida” on els simis tenien vetat que cap ésser hi 
anés, però veritablement el que feien els simis era 
amagar la veritat.

Quan el protagonista al final de la pel·lícula va a la 

zona  prohibida  veu  la  estàtua  de  la  Llibertat. 

I  això només podia  significar  un sol  fet,  els  simis 
amagaven la zona prohibida perquè els humans dos 
mil anys abans havien destrossat tot el món amb les 
seves lluites estúpides.

A  aquest  film  se'l  considera  un al·legat  contra  la 
Guerra Freda.

Opinions:
“...La pel·lícula m’ha agradat bastant, al principi me 
l’esperava molt més avorrida: malgrat de ser molt 
antiga  és  molt  recomanable,  ja  que  et  manté 
intrigat tota l’estona.

Al començament és una mica lenta, avorrida, però 
quan vas descobrint el  misteri  del  planeta i  tot  el 
què hi passa es va fent més interessant..

A la fi, quan l’home descobreix las veritat  és molt 
sorprenent,  ningú  s’ho  esperava,  és  bastant 
impactant.”

“... Personalment crec que si anem per aquest camí 
bèl·lic,  ple  de  contaminació...  dintre  d'un  milió 
d'anys la Terra estarà completament destruïda. 

Però no crec que l'espècie que quedés fos un simi, ja 
que si nosaltres ens extingim penso que arribarien 
noves espècies ja que tot evolucionaria diferent.

Aquesta pel·lícula és una bona manera de mirar què 
pot passar dintre de un milió d'anys.”

“...A mi m'ha semblat bastant real tota la pel·lícula; 
les  reaccions  dels  personatges,  els  paisatges,  el 
maquillatge dels simis a l'hora d'actuar...

La pel·lícula és interessant, la recomano a aquelles 
persones que tinguin curiositat per saber alguna de 
les  possibles  opcions  del  passat,  sobre  com  vam 
aparèixer nosaltres, els humans, a aquest planeta.”

“...  La meva opinió  d'  aquesta  pel·lícula  és  bona, 
m'ha agradat molt. M'ha fet reflexionar de com és la 
vida, has de valorar a qui tens al costat per saber si 
és bona persona o no...” 


