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Filmen kontserbazioan axolagabekeria mantentzen bada, zinema brasildarraren mendeurrenaren 
ospakizunak nahasi egingo dira zinemateka irudikaezin, txankil eta akusatzaile baten presentziarekin. 

 

Un festejo muy personal, Paulo Emílio Salles Gomes, 1977 

 

Berrogeiko hamarkadak Brasilgo filmotekaren (Cinemateca Brasileira) jatorria markatu zuen, 
Paulo Emílio Salles Gomes, Décio de Almeida Prado, Antonio Candido de Mello e Souza, Almeida 
Sales, Humberto Mauro, Sergio Buarque de Holanda, Vinicius de Moraes eta beste hainbat 
pertsonak, São Paulon zinema-arte independente gisa aztertzea proposatzen zuen lehen 
guneetako bat sortu zutenean, emanaldi, mintzaldi, eztabaida eta argitalpenen bidez. Estado 
Novo erregimeneko diktadurak ezarritako errepresio-organoek, Getúlio Vargas buru zutela, 
laster itxi zuten hiriko lehen zinekluba. 

Zinema ikusteko eta zinemari buruz hitz egiteko guneak sortzen saiatu ziren hainbat aldiz, baina 
huts egin zuten saio horiek guztiek. Alabaina, 1949an hitzarmen bat onartu zen São Pauloko Arte 
Modernoko Museo sortu berriaren eta zinekluben aldeko borroka horretan parte hartu zutenen 
artean, museo horretako Filmoteka sortzeko. 1956an, Filmoteka museotik banandu eta Brasilgo 
Zinemateka bihurtu zen. Urtebete geroago, 1957an, nitratozko filmek jasan ohi duten 
autoerrekuntzak sute bat eragin eta Fimotekaren instalazioak eta biltegietan gordetako filmen 
herena suntsitu zituen. 

Handik 64 urtera, 2021eko uztailaren 29an, Cinemateca Brasileirako nabeetako bat berriro 
kiskali zen. Erakundeak bost sute pairatu ditu bere historian: 1957an, 1969an, 1982an, 2016an 
eta 2021ean. Baina sua ez da izan duen hondamendi bakarra: uraren eragina ere jasan du. 
2020an, uholde batek kalte konponezinak eragin zituen zinematekaren instalazioetan. Brasilgo 
historia eta zinemaren erregistro bakar ugari galdu ziren urte horietan. 

Tamalgarriena, amorru nekaezin hori eragiten duena, zera da, arazo nagusia ez dela ez sua ez 
ura, gobernuaren zabarkeria baizik. Adierazpen publiko batean, Cinemateca Brasileirako 
langileek honako hau adierazi zuten: 

Uztailaren 29an [2021ean] Vila Leopoldinako Cinemateca Brasileiraren eraikina suntsitu 
zuen sutea aurrez iragarritako delitu bat izan zen, Brasilgo zinemaren historiarekin 
lotutako lan eta dokumentuen galera konponezina eragin zuena. Instalazio horiek 
funtsezkoak eta osagarriak dira Vila Clementinoko guneari dagokionez, non Cinemateca 
Brasileiraren bildumaren zatirik handiena biltegiratzen baita. 

Ikus-entzunezkoen Brasilgo organoen artxibo asko, hala nola Embrafilme, Empresa 
Brasileira de Filmes (1969-1990). Instituto Nacional do Cinema (1966-1975) eta Conselho 
Nacional de Cinema (1976-1990) erakundeen artxiboen zati bat. Tempo Glauber 
artxiboko dokumentuen bildumaren zati bat, Glauber Rocha liburutegiko kopiak eta 
instituzioaren dokumentuak barne. Pandora Filmes banatzailearen bildumaren zati bat, 
nola Brasilgo hala atzerriko 35 mm-ko filmen kopiak dituena. Masterrak eta banakako 
albistegien kopiak, iragarkiak, dokumentalak, fikziozko filmak eta film nazionalak, 
denak, seguruenik, kopia bakarrak. Zinema, argazkigintza eta laborategiko 
prozesamendu-ekipoen bildumaren zati bat da, horietako askok inolako ordezkorik gabe 
merkatuan. 



Lehendik ere kolokan zegoen guztia airearekin desagertu zenean, berreraikitzeko aukera gutxi 
geratu ziren. Benetan al da posible eta desiragarria Cinemateca Brasileiran gordetako gure 
iragana ezabatzea, gure begiradak amaigabe bihurtzen dituen irudi eta dokumentu multzo hori 
desagerraraztea? Zer esan nahi du zinemaren historiatik ezabatzeak Brasilen eta munduan 
aintzatespen ukaezina lortu duten lan brasildarrak? Brasilgo estatuak filmoteka bertan behera 
uzteak, hala, liburu eta tesietan aztertutako lengoaia zinematografikoari egindako ekarpen 
garrantzitsuak baliogabetzea ekarriko al du, kontuan izanik material horiek beste film batzuk 
sorrarazi zituztela eta munduko artxibo garrantzitsuenetako batean zaharberritzeen bidez 
betikotu zirela? 

Brasilgo Zinematekak oroimena zaintzen du. Zinematekaren gordailuetan, izan ere, XX. 
mendearen hasieratik gaur egunera arteko erregistro etxeko, historiko, politiko eta artistikoak 
kontserbatuta daude, agian inoiz ikusi, proiektatu edo idatzi ezingo ditugun erregistroak. 
Baldinbaitere hemen eta orain idatzi eta esandako hitz hauek kontserbazio-kamera bihurtu ahal 
dira, erregistro horietarako guztietarako: berehalako arriskuan dauden gorputzak, euren 
izaeragatik beragatik suak hartzera jotzen dutenak. 250 mila film-biribilkik eta milioi bat 
dokumentuk laguntza eskatzen dute, oihuka, Atlantikoaren beste aldetik. Entzun ditzagun oihu 
horiek. 

Hélio Menezes antropologo eta komisario brasildarrak honako hau idatzi zuen: «Oroimenik ez 
izateak sustraiak kentzen dizkigu, baina horiek berregiteak, berriz, ibiltzeko lur bat ematen 
digu». Lur hori larruazal zatiz, suz, errautsez eta uholdez egina egon arren, gure gizabidezko 
erantzukizuna da hura zaintzea eta kontserbatzea, desagerrarazi beharrean, edo, besterik gabe, 
ahaztu dadin ahalbidetu beharrean. Ezin dugu insomnioaren eta ahanzturaren gaixotasunak 
markatutako lurrik eraiki. Gabriel García Marquezek Cien años de soledad eleberrian idatzi zuen 
bezala, izateko eta munduan egoteko modu horretara ohitzen garenean, «Haurtzaroko gomutak 
ezabatzen hasiko dira gure oroimenetik, horien ondoren, gure izena eta gauzen nozioa, eta 
azkenik, pertsonen identitatea eta baita geure izatearen kontzientzia ere, iraganik gabeko 
ergeltasun moduko batean hondoratu arte». 

Oroimena funtsezkoa da nola geure burua hala gainerakoak ezagutzeko, bizi garen orainaz eta 
izango dugun etorkizunaz jabetzeko eta, gutxien-gutxienik bada ere, horiek ulertzeko. 
Horrenbestez, Cinemateca Brasileirako nukleo, sektore, jarduera, programa publiko eta langile 
guztiei jakinarazi genien gure laguntza dutela, eta haiek ere euren mezua bidaltzen digute: 

Cinemateca Brasileirak ezin du ekidin daitezkeen zorigaitzen menpe jarraitu. 
Erakundearen kudeaketa jabetza pribatuko kultura-erakunde baten bidez (kasu 
honetan, ACERP) azpikontratatu izanak erakutsi zuen halako harremanak oso 
hauskorrak dela, eta eredu horrek ez duela kontuan hartzen munta horretako kultura-
organo baten konplexutasuna. Gobernu federalak egindako adierazpen publiko 
barnehutsak, zeinak ez baitu ematen eztabaidarako eta gardentasunerako aukerarik, 
ezta herritarren, oro har kultura-langileen eta, batez ere, erakundeko langile ohien 
kolektiboaren partaidetzarako tarterik ere, ez digu inolako irtenbiderik emango. Orobat, 
argi utzi nahi dugu jakinarazpen horretan iragarritako aurrekontua behar baino 
nabarmen txikiagoa dela. Egonkortasuna eta epe luzerako talde tekniko bermatua behar 
dira Zinematekarako, baita Brasilgo ikus-entzunezkoen ondarea zaintzeko eta 
zabaltzeko beharrezkoak diren zerbitzuekin bateragarria den aurrekontu bat ere. 

 

Langilerik gabe, artxiboak ezin dira kontserbatu! 

Hala eta guztiz ere, Cinemateca Brasileira existitzen da, existitzen jarraitzen du. 


