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< zinema, musika... Iraultza > 
 
 
 
 
 

Aitzakiak aitzaki, hiru film hauek 
badute, goiburuko `boutade´ horrekin 
nolabaiteko zerikusi zuzen edo 
zeharkakorik. Dela 68ko maiatza, garai 
bertsuko Black Power mugimendua, edo 
80 eta 90 hamarkadetako amorru eztanda 
burutsua; direla garaiek garaitu gabeko 
zinema egiteko modu ezberdinak, 
noizbait apurtzaileak, ulergaitzak edo ez 
ulertuak, independenteak, eta denboran 
honuntzagoko artxibo-lan edo 
berreskurapen, eta muntaketa doituak. 
Hor daude Godard eta The Rolling 
Stones, marxmaoismoa, sexu askatasuna 
eta botere beltzarekin elkarrizketa 
zulatuan; Fugazi taldearen jarrera sutsu 
bezain duina, Jem Cohen-ek hiri-
paisaietako bazterretan hainbat media-
formatutan ondutako irudi-kontaketetan 
jasoa; eta ezkutura zigortu nahi izan den, 
eta besteak beste, zenbait keinu 
gogoangarrik ezezagunetik nolabait 
salbatu izan duten Black Power 
mugimenduaren errealitate betekada 
eguneratua.  

Eta musika. Nola ez, musika, zuria 
ala beltza, edo gorria, halakorik baldin 
badago. Egon, egon badaiteke; agian, 
pelikula hauetan entzuten dena. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apirilak 10 
 
ONE plus ONE  (Sympathy for the Devil)  
 
Jean-Luc Godard (1968) 

 
 
“Intelektual iraultzailea izateko modu bakarra dago, eta hau intelektuala izateari uztea da” 
 
J.L. Godard-en filma honek, zuzendariak XX. Mendeko 60ko hamarkada amaierako 
kontrakultura eta militantzia politikoei jaurtitzen dion begirada pertsonal eta estonagarria 
azaltzen du. Bere ibilbide luzearen garairik esperimentalenean eta, nolabait esatearren, 
militantzia politiko eldarniozkoenan, egitura eta narratibotasun linealik edota ohikorik ez 
duen lan hau osatu zuen. Jatorrizko izenburuak berak ere (One plus One) iradokitzen 
duen zatikakotasuna lekuko; ez bi, bat gehi bat baizik; filma, ondoren, Sympathy for the 
Devil izenburuarekin ezagunagoa egin zen arren, The Rolling Stones taldeak bertan 
jokatzen duen rol nagusiagatik.  
 
Musika taldearen Sympathy for the Devil kantaren estudioko grabazio saioen hainbat 
plano eta irudi dotorek eta zainduek hartzen dute filmaren zati handi bat, honi nolabaiteko 
jarraikortasun edo trinkotasun bat emanez. Plano eta eszena hauek beste hainbat 
elementurekin nahasten dira filma guztian zehar; hala nola, Black Panthers-eko kideen 
gorabehera eta eztabaidekin, Eve Democrazy-ri egiten zaion elkarrizketarekin, kultura eta 
iraultzaren arteko harremanetaz; marxismoa, maoismoa eta iraultza bera slogan politiko 
bihurtuta; Hitler-en Mein Kampf-aren irakurketak liburudenda pornografikoetan, etab. Beti 
ere baliabide narratibo eta estetiko ezin pertsonalagoak erabiliz, Godard-ek, zinemagintza 
burgesaren oinarriak deusestatze bidean, koktel indartsu bezain erakargarria osatzen du. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apirilak 17 
 
Instrument 
 
Jem Cohen & Fugazi (1999) 
 
 

 
 
Inor gutxik ipintzen du zalantzan, AEB-tako Washington D.C. Hirian 1987an sortu Fugazi 
taldearen eragin eztabaidaezina, bai arlo musikalean, bai egiteko moduan, eta nola ez 
beren jarrera politikoa dela eta. Ez alferrik, talde eredugarritzat hartu izan du asko eta 
askok, erakutsi izan duen industriarekiko independentzia eta beste hainbat arlo sozial eta 
politikotan hartu izan duen jarrera argiagatik. Jem Cohen dokumentalgile 
estatubatuarraren ibilbidea ere, nolabait antzeko parametroetan mugitu izan da, eta esan 
liteke, Fugazi taldeari buruz filma bat egiteko egile egokiagorik nekez aurki zitekeela. 
Lehen eta ondoren ere erakutsi izan du Cohen-ek musika eta musikagileak gai hartuta lan 
mardulak egiten dakiela; hor daude Benjamin Smoke (Smoke taldeko abeslariari eta 
taldeari buruzko dokumental bikaina) eta The Ex, Terry Riley, Vic Chesnutt edo Godspeed 
you Black Emperor bezalako taldeekin egindako lanak. Musikari lotutako lanez gain, bere 
ibilbide oparoa, beti ere industriatik eta mainstream-etik urrun, eta bere jarrera estetiko-
politikoei erantzunez, askoz ere haratago doa, duela pare bat urte Iruñeako Punto de Vista 
jaialdian eskaini zitzaion atzerabegirakoan ikusi ahal izan zen bezala. 
 
Instrument filmak, Fugazi taldearen 10 urtetako ibilbidea erakusten du Cohen-en filmaketa 
bereziaren ikuspegitik. Super 8, 16mm eta Video formatuak erabiliz, taldearekin beti izan 
duen gertutasuna baliatuz (aspalditik zen Ian MacKaye-ren lagun). Zuzeneko emanaldiak, 
elkarrizketak (eskola-telebista batean egindakoa, ordainezina zinez), taldekideen 
egunerokoa, zaleei eskainitako pasarte gogoangarriak... Finean, Musika talde eta zinegile 
bikainak elkarlanean. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apirilak 24 
 
The Black Power Mixtape 1967-1975 
 
Göran Hugo Olsson (2011) 
 

 
 
 
 
2011. urtean estreinatutako filma izanagatik ere, dokumental honetan biltzen den 
materiala, Suediako Telebistako artxiboetako zokoren batean gorderik egon zen 30 urte 
luzez, Göran Olsson zuzendariak hartu, muntatu eta berak dioen bezala, mixtape forma 
eman zion arte. Bertan, izenburuak dioen urte-sasoi horietako Black Power 
mugimenduaren bilakaera aztertzen da, 16mm formatu ikusgarrian, hainbat suediar 
zinegilek garaian grabatutako irudiak, musika, eta zuzenean edo zeharka protagonista 
izan ziren hainbatekin gaur egunean egindako elkarrizketekin. 
 
The Revolution will not be televised , esana utzi zuen Gill Scott-Heron poeta eta 
musikagileak. Ez behintzat telebista estatubatuarrean, esan daiteke agian orain. Filma 
honetan ikusten dena, AEB-tako ghettoetan Black Power edo Black Panthers Party-aren 
mugimenduaren edo iraultzaren (zergatik ez?) bilakaera, eta agintariek arriskutsuegi 
bihurtu zela iritzita, ondotik jasan zuen kriminalizazio eta errepresio bortitza dira. Guztia, 
soinu-banda osatzen duen askotariko musika beltza, eta Suedian behin baino ez, eta 
gainontzean inoiz ikusi gabeko irudi askorekin (ezin ahaztekoak adibidez, Angela Davis-en 
gartzelako elkarrizketa eta umorez betetako Stokely Carmichael ekintzaileak bere amari 
egindakoa). 
 
 
 
 
 
 
 


