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Fondos de Julio
Cortázar ede
"Tacholas"
En 2005 o Centro Galego de Artes da Imaxe recib ía o fondo
fotográfico e fílmico do escritor arxentino Julio Coro
tázar grazas á xenerosidade da súa viúva e testamenteira

Aurora Bemárdez. O apartado fílmico, con gravacións en
Súper 8 de mediados dos anos sesenta, correspónde

se con filmacións realizadas polo propio Cortázar nas súas

viaxes por Bras il, a Ind ia e Uganda, ademais de curtametraxes

en 8 mm que, pese ao seu carácter documental, teñen unha

certa intención creativa así como o interese entomolóxico
que tamén existe na literatura do autor.

O fondo fotográfico está formado máis de dúas mil
imaxes entre copias e negativos de fotos tomadas por

Cortázar e moi relacionadas coa súa obra ou co contexto

literario, político e b iográfico. O conxunto constitúe unha

autcZntica fotobiografía do autor, xa que abranguedes

de os seus primeiros anos de vida nas aforas de Bos Aires

ata a súa última etapa en París.

O material ten un gran valor xa que é o único -xunto coa

biblioteca persoal está na Fundación Juan March- que

queda en Europa. Os manuscritos, a correspondencia e a

documentación que constituían o núcleo do arquivo de

Cortázar pertencen na actualidade á Universidade de Prin
ceton CEE. UU.).

En 2008 chegaba outro interesantefondo formado por máis

de 400 fotos da colección particular de 'Techoles", o

actor de rderencia da colectividade galega na Ar
xentina . O materialdocumenta a traxectoriavital de Feman

do Luis Iglesias Sánchez desde a súachegada a Arxentinaen

1929 ata as súas actuacións cinematográficas para directo

res da tallade Benito Perojo, Héctor Oliverae Xosé Martínez

Suárez, pasando pola participación en emisións radiofóni

cas con figuras como Mariví Villaverde, en recitais poéticos

no Centro Galego de Bos Aires co n Víctor Luis Molinari ou

Emilio Pita ou en diversos actos de homenaxe a Castelao,

MaríaCasares ou Rosalía de Castro.
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Este trobollo. moi lento e laborioso, está a dar grandes froitos como
se puido comprobar hai unhas semanascoa coa pe lícula muda La
Casa de la Troya, de 1924, restaurada polo centro e que se proxec
tou dentro dos actos de celebración do vinte aniversario con mú
sica 00 piano en directo de Javier Pérez de Azpe itia , un auténtico
luxo difíci l de atopar mesmo na programación cultura l de grandes
cidades.

Programación
Pero se ha i unha actividade que merece especial otenci ón. espe
cia lmente polo súa proxección pública, é a programación estable
que cada mes atrae ata o Centro Galego de Artes da Imaxe a de 
cenas de persoas. Só nos últimos dous anos (2009 e 20 10) progra
móronse 657 sesións nas que se proxectaron 723 títulos ante móisde
23.200 espectadores. Os pa ses son sempre en versión orixinal con
subtítulos en castelán ou en galego - neste caso mediante un siste
ma de videosubtitulado con traducións feitasno propio c entro-.

A programación segue as liña s clásicas de calquera filmo teca,
prestando especia l atención á revisión da historia do cine en todas
as súas eta pas, aos real izadores e cinematografías contemporá
neo s que se atopan fóra do s circuitos habituais de exhibici ón e 00

au diovisual galego, tanto 00 títulos má is recentes como mediante
ciclos de carác ter históric o. Asímesrno . trat a de chegar aos móis
noves. para o que mantén desde ha i anos o cic lo "CGAI Júnior"
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vista etnográf ico. porque deixan consta n
cia de paisaxes e costumes. cousas que
hoxe nos parecen inconcibibles. En cen
anos o cine ca mbiou o mundo. pe ro o
mundo tamén mudou moitísimo. e iso po
demos velo gralOs ao cinema.

Que é o máis valioso que ten o CGAI?
As ima xes. sen dúbida; o millón de met ros
de cine ch egados desde todo o mundo;
desde a máis antiga. de 191 3. a botadu
ra do ocolrczodo Esp aña en Ferrol. ata a
primeira película de ficción - na que sae
Castelao. po r certo-. que é de 191 6. Miss

Ledya . Ta mén a versión muda de Lo caso
de la Tro ya de Pérez Lugín... hai moitísimas.
Sempre nos parece a me llor a última que
atopamos ou a que agarda mos a topar.
porque semp re esta mos esperando que

c hegue algo novo. E xa a topamos cousas
incr ibles. que non pensaramos nunca con
seguir. como as novas imaxes de GaJicia
de Carlos Velo. que estaban na filmoteca
rusa.

Hai algo que se saiba que existe pero
non se sabe onde e que !le gustaría
especialmente atopar?
Normalmente os papeis non se estrag an.
entón sabemos as películ as que se rodaron.
O que non sabemos é se existe unha copia
e onde pode estar. Posa, por exemplo, c oas
películ as de Sellier. Eu teño o esperanza de
que a lgún día na lgunha filmoteca oporezo
a lgo po rque hai moitas cousas que aínda
non se pu ide ron ver e que non están cata
logados. O imp orta nte é seguir busca ndo.
porque o que non se busca non se atopa .
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