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Ramon de Baños, um pioneiro do cinema catalão  

em Belém do Pará nos tempos da borracha (1911-1913) 

 

Pere Petit 

 

Resumo: 

Este texto faz parte da pesquisa em andamento sobre o cinema silencioso em Belém e 

Barcelona (Catalunya), especialmente sobre a história de vida e produção cinematográfica 

do barcelonês Ramon de Baños (1890-1980), que residiu no Brasil entre 1911 e 1913. 

Baños dirigiu no Pará cerca de 30 filmes documentários e foi também responsável pelo Pará 

Films Jornal, revista cinematográfica sobre as atualidades políticas, sociais e culturais de 

Belém.  

 

Abstract: 

This paper present a research on film production in Belém (Brazil) and Barcelona (Spain), in 

the beginning of the XXth century. It focuses on the film director Ramon de Baños (1890-

1980), who lived no Brazil between 1911 and 1913. Baños produced no Pará 30 

documentary films, was also responsible for Pará Films Jornal, reviewed the film on current 

political, social and cultural in Belém.  
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Introdução 

Quizás sea éste un episodio de escaso relieve dentro de la historia del cine 

mundial. Pero para nosotros saber que un catalán fue uno de los pioneros del 

cine en el lejano e inmenso Brasil tiene su gracia y su interés. Que la historia, 

como todo lo humano, no escapa al imperio del punto de vista (GONZÁLEZ 

LÓPEZ, 1986, p. 211) 

 

Este artigo faz parte da minha primeira viagem de pesquisa aos tempos da Bèlle-

Époque e à vontade de contribuir com os diálogos teóricos entre a História Social, a História 

Política e a História Cultural. Os meus anteriores estudos realizados no Pará centraram-se no 

período pós-1960 e tiveram como foco principal a história econômica e política paraense. O 

meu interesse de pesquisa pela história do cinema catalão e paraense foi estimulada três 
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anos atrás quando recebi a proposta de traduzir para português a autobiografia de Baños 

intitulada Memòries de Ramon de Baños: Un Pioner del Cinema Català a l‟Amazònia (1991). 

Essa é uma obra de inestimável valor para todos os interessados na história do Pará e na 

história do cinema mudo ou silencioso no Brasil e Espanha antes da I Guerra Mundial.  

 

 

 
 

RAMON DE BAÑOS NO PARÁ (1912) 

 

 
 

RAMON DE BAÑOS EM BELÉM (1913) 

 

Ramon Baños foi o único pioneiro do cinema mudo espanhol que escreveu as suas 

memórias, concluindo a sua autobiografia escrita em castelhano (espanhol) em 1970, com o 

título Notas íntimas de un “cameraman español”. Tanto o manuscrito como a sua tradução 

publicada em catalão em forma de livro abarcam a sua história de vida, fundamentalmente 
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cinematográfica, do período de 1906 até 19131. Joan Francesc de Lasa, um dos principais 

pesquisadores da história do cinema catalão, no “Prólogo” ao manuscrito de Ramon de Baños 

escreve:   

Sin embargo, en el tiempo heroico de los pioneros, de los que partieron de cero para 

entregarse de lleno a una tarea que les llenaba de esperanza la cabeza, y sobre todo 
el corazón. Entonces el nombre de RAMON DE BAÑOS brilló con luz propia junto al de 
su hermano Ricardo. Y este libro es por lo tanto confesión, himno y lamento por una 
etapa que se ganó, por una etapa perdida entre el olvido de muchos que están 
obligados a recordarla (...). Yo conocí a Ramon de Baños en los libros ˗ pocos, por 

desgracia ˗ que rememoraban los principios de siglo de nuestra cinematografía, con 

la presencia hermana de Fructuoso Gelabert, Ricardo de Baños, Alberto Marro, 

Segundo Chomon, José María Codina, y tantos otros. Años más tarde trabé 
conocimiento personal con Ramon de Baños ˗ todo un símbolo para mí en aquella 

época (LASA, 1970, p. I-II)  

  

Ramón de Baños produziu no Pará cerca de 30 filmes documentários, boa parte deles 

para a produtora The Pará Films, propriedade de Joaquim Llopis, nascido no município de 

Dolores, província de Alicante (Espanha), que era chefe de compras em Belém da firma 

Suárez Hnos. Ltda., propriedade do barão da borracha boliviano Nicolás Suárez. Baños foi 

também responsável pelos documentários da Pará Films Jornal, a primeira revista 

cinematográfica produzida na Região Norte sobre as atualidades culturais, políticas e 

econômicas do Pará.  

Ramon de Baños i Martínez nasceu em Barcelona em 1890 e faleceu na mesma 

cidade 90 anos depois, iniciou suas atividades cinematográficas em 1906, na Hispano Films, 

fundada por Albert Marro na qual trabalhava seu irmão Ricard de Baños (1882-1939). 

Ramon de Baños, que passou seus dois primeiros anos na Hispano Films fazendo trabalhos 

de laboratório (perfuração de filmes virgens, revelado de negativos, cópias de filmes, etc.), 

filmou os seus primeiros documentários em 1908.  

Em agosto de 1911 Ramon de Baños recebeu a proposta de Joaquim Llopis para 

trabalhar em Belém como responsável pelas filmagens e exibições de filmes e documentários 

da firma The Pará Films, que é rapidamente aceita tanto pela vontade de escapar da tutela 

do seu irmão Ricard, cujo prestígio como diretor de cinema não parava de crescer, como pela 

excelente proposta profissional e econômica que lhe foi feita por Llopis.  

Após comprarem cópias de películas a algumas produtoras européias, filmes virgens 

à Hispano Films, encomendar uma perfuradora e uma positivadora de filmes à casa inglesa 

The Prestwich Manufacturing Cº, e um equipamento completo de filmagem à firma Prevots 

de Paris, no dia 31 de agosto de 1911, Llopis e Ramon partiram da estação de trem de 

Barcelona rumo a Madri, depois Lisboa e quatro dias depois embarcaram para Belém no 

vapor alemão Rio Negro. Na carta escrita no navio no dia 16 de setembro à sua enamorada e 

futura esposa Rosa Argentó (“Rosita”), Baños relata:  

A las doce se ha divisado, por el Sur-Este, tierra... América!... !El Brasil! A las dos de 
la tarde subió a bordo el práctico que nos dá la entrada al río Amazonas. A no ser por 

el color del agua que parece sucia, diría que aún estamos en el mar, tal es de 

                                                           
 
1 O manuscrito original e parte das anotações, cartas, fotografias, contratos que Ramon de 
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já foram digitalizados e podem ser consultados na Filmoteca de Catalunya (Barcelona). 
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caudaloso el rio (Arquivo Ramon de Baños, Biblioteca da Filmoteca de Catalunya, 
pasta 4.1.1_026)2.  
 

Um dia depois chegando à capital do Pará, poucas horas antes no romper da 

aurora... 

Pouco depois a cidade de Belém, com os seus guindastes do Porto of Pará (...). Um 
foguete disparado a bordo anunciava a nossa chegada. Não é necessário dizer que 
eu me multiplicava tomando planos de todo aqueles movimentos (...). A banda de 
música do Rio Negro amenizou o desembarque (...). Desde o ponto mais alto da 
coberta contemplava com curiosidade a serie de nativos que tinham ido presenciar o 
nosso desembarque. Sua gama de colores era completa: desde o branco, passando 

do oliva, ao negro intenso (...). Tinha homens (...) com sombreiros de palha 
europeus i descalços (...), negros despidos de cintura para cima, que exibiam um 
magnífico torso, gente, em fim, muito bem vestida à européia” (BAÑOS, 1991, p. 48-

49) 
 

 

Os primeiros documentários filmados em Belém 

As primeiras imagens filmadas por Ramon de Baños em Belém foram realizadas 

ainda a bordo do vapor Rio Negro. Essas imagens fizeram parte do seu filme-documentário 

Viagem de Lisboa ao Pará, concluído em 1913, sendo subdivididos os seus 1.300 metros de 

película em três partes: 1) viagem de Lisboa à ilha portuguesa de Madeira; 2) chegada ao 

Estado do Pará; e 3) imagens de Belém e do Pará: 1911-1913. Entre essas imagens 

destacamos as filmadas desde o interior de um bonde que recorreu algumas das principais 

avenidas e ruas de Belém3. 

No dia 10 de novembro de 1911, algumas personalidades e jornalistas de Belém 

foram convidadas a assistir no Teatro Odeon, que funcionava no quintal da casa de Llopis, na 

Praça Justo Chermont, a exibição dos três primeiros documentários de Baños filmados em 

Belém: Embarque do eminente Dr. Lauro Sodré, O Cyrio e o Dia dos Finados em Santa 

Izabel (cemitério de Belém). Houve grande interesse dos belemenses em relação a esses 

documentários, inclusive pela curiosidade de alguns deles em ver as suas próprias imagens, 

ou dos seus familiares e amigos, reproduzidas, pela primeira vez, na tela de um cinema. 

Talvez por isso, no dia seguinte foram realizadas seis sessões abertas ao público e, um dia 

depois, o sucesso foi ainda mais espetacular: “Foi tanta a gente que queria ver as nossas 

empolgantes fitas que a policia teve que intervir diversas vezes para conter alguns 

espectadores (...) que não conseguiam conter a sua impaciência” (BAÑOS, 19991, p. 68). 

Ramón de Baños relata na sua autobiografia que quando ele exibiu para Joaquim 

Llopis O Embarque do eminente Dr. Lauro Sodré, Llopis ficou muito emocionado e afirmou 

que essa era a primeira “película” filmada no Pará. Fosse ou não verdadeira essa informação, 

                                                           
 
2 Nas próximas referências das cartas escritas por Ramon de Baños a Rosa Argentó apenas 

indicaremos, quando pertinente, a data e a pasta do Arquivo de Ramon de Baños na qual podem ser 
consultadas na Filmoteca de Catalunya. 

 
3 Essa experiência de filmar desde um bonde colocando a câmara na frente do veículo já tinha 

sido realizada pelos irmãos Baños em 1909. Parte dessa filmagem foi recuperada e pode ser vista, com o 
título de Barcelona en Tranvia, na página da internet http://www.europafilmtreasures.eu/PY/245/see-
the-film-barcelona_by_tram%27. 

 

http://www.europafilmtreasures.eu/PY/245/see-the-film-barcelona_by_tram%27
http://www.europafilmtreasures.eu/PY/245/see-the-film-barcelona_by_tram%27
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o que nenhum dos estudiosos da história do cinema paraense discute é que antes da The 

Pará Films nunca existiu em Belém uma casa produtora de filmes e documentários.  

Como toda pessoa que visita Belém pela primeira vez, também Ramon de Baños 

ficou extraordinariamente impressionado pelas atividades religioso-festivas realizadas na 

capital do Pará durante as celebrações do Círio de Nazaré, que já era naquele momento e 

continua sendo até hoje a maior manifestação religiosa da América do Sul: 

Desde as primeiras horas da manhã, a Praça de Nazareth [na época era denominada 
oficialmente Praça Justo Chermont](...) e as ruas próximas estavam cheias de gente 
(...). À medida que as horas passavam a maré de gente era cada vez mais 
imponente (...). Não me explicava de onde surgia tanta gente (...). Depois apareceu 
a silhueta dourada da Berlinda de Nossa Senhora (...) puxada por oito grossas 
cordas – muito compridas – às quais as pessoas se agarravam (...). Para atenuar a 

forte tração dianteira, atrás da berlinda estavam atadas outras dez cordas às quais 
as pessoas se aferravam (BAÑOS, 1991, p. 56-58). 

 

Ramon de Baños filmou no domingo 08 de outubro de 1911, 300 metros de negativo, 

situando o seu equipamento de filmagem numa espécie de escada-trípode de uns dos metros 

e meio de altura que construiu um carpinteiro, também catalão, chamado Fàbregas, que 

instalou numa das esquinas da Praça de Nazaré: “Foi un espectáculo grandioso, imponente, 

y tantísima gente, carros, coches, automóviles, en fin, todo el Pará en peso desfiló por el 

objetivo de mi máquina” (Carta a Rosita 16/10/1911, pastas 4.1.1_033 e 034).  

Doze salas ou barracas exibiram filmes e documentários diariamente durante os 

quinze dias que duraram as festas do Círio de Nazaré de 1911, o que demonstrava o 

crescente interesse dos paraenses pelo cinema e também a renhida concorrência que existia 

entre os diferentes cinematógrafos.  

Ramon de Baños era responsável por organizar a programação dos filmes que seriam 

exibidos no Teatro Odeon, também conhecido com o nome de Cinema Ideal. Ele combinava 

algumas películas do lote que Joaquim Llopis tinha comprado em Barcelona com os filmes 

que lhe proporcionava a Empresa Cinematográfica Norte Brasileira, com sede em Belém, e 

outras casas de aluguel de películas do Rio de Janeiro. Nesse ano, a maioria dos filmes que 

foram exibidos eram italianos e, em menor medida, franceses e daneses (LASA, 1996, p. 

326). O filme que teve nesse ano maior sucesso de público foi La Caduta di Troia (A Queda 

de Tróia), de 30 minutos de duração (600 metros subdivididos em dois rolos) , produzido 

pela Itala Film (Roma) e dirigida por Giovanni Pastrone (“Piero Fosco”) e Romano Luigi 

Borgnetto. Porém as festas estavam acabando...  

El domingo, 22 [outubro], fué el último día de la fiesta de Nazareth y el día en que el 
cine hizo más dinero. Di nueve sesiones (...) ante un público de más de mil y 
quinientas personas. Empecé a las siete [da noite] y no terminé hasta las 3 y pico de 
la madrugada, hora en que la gente marchó a la Plaza de Justo Chermont a 

presenciar unos magníficos fuegos artificiales como jamás vi otros iguales (Carta a 
Rosita, 26/10/1911, pastas 4.1.1_038 e 039).  
 

 

Filmes Eróticos em Belém 

Ramon de Baños explicava ao pesquisador Joan Francesc de Lasa que Joaquim 

Llopis, que nunca deixava escapar a menor chance para encher os bolsos, comprou na 
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Europa mais de 20 películas erótico-pornográficos que chegaram a Belém escondidas em 

caixa de filmes cujos títulos não tinham nada que ver com o seu real conteúdo. Também 

mandou trazer uma dúzia desses filmes eróticos, também classificados como verdes ou 

picantes, da Argentina e comprou outras tantas películas no Brasil (LASA, 1996, p. 325).  

Em dezembro Llopis conseguiu autorização das autoridades de Belém para oferecer 

no Teatro Odeon a projeção das películas eróticas, mas apenas, como se indicava num cartaz 

colocado na bilheteria do teatro, Para Homens Adultos. Nas quatro sessões realizadas na 

noite de estréia, no dia 21 de dezembro de 1911, assistiram cerca de 900 homens. A 

divulgação das sessões foi feita através de um pequeno convite dobrado em quatro partes. 

Na capa podia ler-se, Reservado: Queira ler e guardar sigilo, e nas páginas interiores:  

Theatro Odeon (Praça Justo Chermont). Instituto de Artes Novas. Sessões livres só 
para homens maiores de 20 annos. Espectaculos sicalyticos. Dão vigor as fracos. 
Deleitam os solteiros. Educam os tímidos. Extasiam os casados. Neurasthenisam os 
viúvos. Viva o amor! ... a ... a... A ultima palavra em cinematografia (...). Todas as 
Quintas-feiras, Sabbados e Domingos! AVISO: É expressamente proibida a entrada a 
mulheres i menores (BAÑOS, 1991, p. 85)  

 

Explicava Baños, por carta à sua namorada, que quando aparecia na tela alguma 

situação curiosa, “estrepitosas risas inundaban el ambiente”, e por isso ele se via obrigado a 

projetar um vidro que tinha preparado no qual estava gravada a frase: “É favor de abster-se 

de manifestações que possam molestar aos seus vizinhos” (Carta a Rosita, 26/12/1911, 

pasta 4.1.1_073).  

Nos dias 23 e 24 de dezembro foram realizadas duas novas sessões dos filmes 

eróticos “ante un público colosal” (Carta a Rosita, 26/12/1911, pasta 4.1.1_076). Nessa 

mesma carta Baños fazia questão de destacar que em nenhuma outra parte do mundo há 

tanta liberdade como nesse país: “Mira tu que dar sesiones inmorales con teatro abierto al 

público y billetería a la puerta, como si fuese un espectáculo honesto, es el colmo!” (pasta 

4.1.1_073). 

Mas a liberdade... duraria poucos dias. Desde o dia 22 de dezembro, alguns jornais 

de Belém, especialmente A Província do Pará, iniciaram uma campanha contra os filmes 

“imorais” exibidos no Odeon solicitando a intervenção da polícia.  

Segundo Ramón de Baños, Llopis tinha além de amizade, um acordo com o chefe da 

polícia de Belém para tolerar a projeção dos filmes eróticos em troca de uma porcentagem 

dos lucros das exibições (LASA, 1996, p. 326-327). Em carta a Rosita, ele fala que a polícia 

estava interessada “metalicamente” (leia-se, economicamente) em manter a exibição dos 

filmes eróticos (26/10/1911, pasta 4.1.1_075). 

Contudo no dia 26 de dezembro, após Llopis receber a informação de que a polícia 

poderia dirigir-se ao Teatro Odeon para confiscar os filmes erótico-pornográficos, optaram 

por esconder toda a coleção num restaurante da sua confiança. No dia 30 de dezembro o 

chefe da polícia informou a Llopis que por motivações políticas não poderia liberar mais a 

exibição dos filmes. Após varias tentativas de exibir as películas em outras salas de Belém, 

Llopis e Baños avaliaram que tinha chegado a hora de dar como concluída a sua experiência 

de exibição pública de filmes erótico-pornográficos e se centrar na construção do seu novo 
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cinema e nos outros negócios comerciais que ambos, separadamente, estavam 

desenvolvendo.  

Na sua autobiografia Ramon de Baños explica que “Llopis havia trazido da Europa 

uma coleção de películas „verdes‟ e não sei quem lhe proporcionara outras mais, o assunto 

era que tinha no total de vinte a trinta películas” (BAÑOS, 1991, p. 68). Mas numa das suas 

carta escritas a Rosa Argentó, ele relata que passou o dia 17 desse mês revisando 17 

películas, quinze propriedade de um Sr., que não deseja nomear, e outras dois realizadas 

pelo seu irmão Ricard de Baños, “que, en honor a la verdad, eran las mejores” (26/12/1911, 

pasta 4.1.1_070).  

Nos anos 1990 foram restaurados pela Filmoteca de Valencia três filmes 

pornográficos realizados por Ricardo e Ramón de Baños na década de 1920, intituladas El 

ministro, El confesor o la bendición del cura e o Consultorio de señoras. Ao que parece, 

segundo diferentes fontes, esses e outros tantos filmes ainda não recuperados, foram 

produzidos pelos irmãos Baños por encomenda de Álvaro de Figueroa y Torres, mais 

conhecido como Conde de Romanones, destacado empresário e político espanhol, para 

serem doados ao rei da Espanha, Alfonso XIII (LASA, 1996, p. 216), recordemos que nessa 

época estava proibida na Espanha a exibição ao público de filmes pronográficos, mas tinha 

“una cierta tolerancia para que se pasaran en las elegantes casas de prostitución, donde los 

caballeros de la época pasaban sus horas mejores o al menos las más divertidas” 

(CRISTÓBAL, 1996). 

The Pará Films também tentou produzir películas erótico-pornográficas em Belém. 

Com essa finalidade, Baños e alguns dos seus amigos, foram em busca de mulheres que se 

prestaram a servir de artistas nessas fitas de caráter pornográfico, mas tiveram que desistir 

do projeto, segundo Baños “por falta de artistas masculinos que se presten a ello” (Carta a 

Rosita, 06/02/1912, pasta 4.1.2_030). 

 

 

Salão Rio Branco novo cinema de Joaquim Llopis 

Com ajuda de Baños e de posse do equipamento e os filmes que haviam comprado 

na Europa, Joaquim Llopis pretendia construir em Belém, com o seu sócio italiano Callicchio, 

um cinema mais moderno, com maior capacidade de público e que funcionasse diariamente, 

pois o Teatro Odeon não era muito “confortável nem apto para certa classe de famílias e, 

além disso, estava um pouco longe dos lugares chiques onde acudia a gente que podia 

gastar” (BAÑOS, 1991, p. 63).  

Após algumas tentativas frustradas, esse projeto foi concretizado no dia 16 de março 

de 1912 sendo batizado com o nome de Salão Rio Branco, em homenagem ao Ministro de 

Relações Exteriores, Barão do Rio Branco, que tinha falecido no mês de fevereiro desse 

mesmo ano. O Salão Rio Branco situado numa das laterais do Teatro da Paz, ao lado do Café 

da Paz foi por apenas um mês, como veremos, a seguir: “o mais novo e luxuoso cinema de 

Belém” (BAÑOS, 1991, p. 109).  

O pessoal responsável pelo funcionamento diário do Salão Rio Branco, além dos 

proprietários Llopis e Callicchio, Baños, operador e maquinista, e o seu ajudante, “un 
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electricista, cuatro músicos, dos criados (uno negro), dos porteros, dos billeteras, un 

dibujante para los carteles, anúncios, que es alemán y lo hace muy bien y un chiquillo 

ajudante del electricista y que sirve para recados” (Carta a Rosita, 26/02/1912, pasta 

4.1.2_055). O cinema era permanentemente perfumado por uma bateria de dez 

perfumadores automáticos de ar comprimido inventado por Ramon de Baños. 

No dia da inauguração foram exibidos os filmes O Oriental (drama) e A policia no 

Anno 2000, e o documentário filmado por Ramon de Baños sobre os atos político-religiosos 

realizados em Belém em homenagem ao Barão do Rio Branco. Após a exibição desse 

documentário a banda de música que acompanhava a sessão de cinema executou a Marcha 

Fúnebre de Chopin (BAÑOS, 1991, p. 111).  

No mês abril foi inaugurado em Belém o Cinema Olympia, propriedade da empresa 

Teixeira&Martins, localizado na atual Avenida Presidente Vargas, quase em frente do Teatro 

da Paz, sendo considerado na época um dos melhores cinemas do país com suas “400 

poltronas, muita iluminação, potentes ventiladores, salão de espera e orquestra” (SALLES, 

1994, p. 239).  

No domingo 24 de maio de 1912 foram inauguradas no Salão Rio Branco as 

denominadas matinées, sessões de cinema dominicais que se iniciavam às três e meia da 

tarde e finalizavam as onze e meia da noite. Nesse momento existiam em Belém doze salas 

de exibição cinematográfica (VERIANO, 1983, p. 18), e segundo a historiadora Valéria Reis, 

alguns intelectuais de Belém mostraram a sua preocupação pelos efeitos negativos que, 

segundo eles, o “boom” do cinema estava provocando para as outras atividades da indústria 

cultural e para as bons costumes e moral dos belemenses, “entre eles Eustáquio de Azevedo, 

cujo pseudônimo Jacques Rolla, conhecido por artigos publicados no diário Folha do Norte, 

que se referia ao cinema como uma moléstia que teria se instalado na cidade, verdadeiras 

escolas de vícios, crimes, depravação” (REIS, 2003, p. 22).  

Em agosto de 1912 Llopis e Callicchio, ante uma proposta “econômica inmelhorável” 

(BAÑOS, 1991, p. 124), decidiram alugar o Salão Rio Branco à firma Teixeira, Martins e Cia 

do Pará, que pretendia assumir o controle dos principais cinemas em Belém e construir 

outros cinemas em Manaus. A partir de setembro Ramon de Baños se desvinculou 

formalmente da empresa The Pará Films e passou a trabalhar para a Teixeira, Martins e Cia., 

melhorando consideravelmente o seu salário. 

 

The Pará Films e o Mundo da Política 

Num artigo publicado num jornal de Barcelona em janeiro de 1980 pelo principal 

estudioso do cinema catalão, o professor da Universidade de Barcelona, Miquel Porter i Moix, 

ele afirma que a Pará Films foi fundada com ajuda da Prefeitura de Belém, “ao serviço de um 

cacique, o doutor Lauro Sodré, que estava organizando a sua propaganda eleitoral. Esta mão 

interessada lhe abriria [a Baños] muitas portas e inicia a produção de filmes documentais 

que lhe darão prestigio de técnico bem preparado i pessoa honesta” (PORTER I MOIX, 1980, 

p. 20). 

Lembrando que amizade entre Miquel Porter i Moix e Ramón de Baños se iniciou em 

1955 e perdurou até a morte de Ramon, e que em 1911 e 1912 se agravava a disputa 
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política no Pará entre os lauristas e os lemistas, não nos parece descabida a idéia de 

aprofundar os possíveis vínculos entre os lauristas e Joaquim Llopis. Essa hipótese pode ser 

sustentada, pelo menos hoje, por algumas informações deixadas pelo próprio Ramon de 

Baños nas cartas a Rosita. Por exemplo, na enviada no dia 24 de agosto de 1912, ele 

escreve:  

Mañana será un gran día para mí, pues es la llegada del Dr. Lauro Sodré y yo soy el 
encargado de tomar la película oficialmente y nombrado por la Comisión Política. 
Desde las seis de la mañana hasta que acabe (...) tengo un automóvil a mi 
disposición que llevará una banderola que dirá: SERVICIO CINEMATOGRÁFICO, con 
pase para todo lugar. Entre los empresarios de cinematógrafos hay una gran 

expectación por esta película y nos están asediando de contínuo. Nosotros vamos 
tirar una copia, por encargo de la Comisión para remitirla a Rio de Janeiro. No te 
puedes llegar a figurarte como el pueblo idolatra a este buen señor [Lauro Sodré], es 

una locura. Ni que fuera Cristo! (pasta 4.1.2_105)  
 

Talvez não tenha sido por acaso que o Embarque do eminente Dr. Lauro Sodré, em 

setembro de 1911, quando esse senador paraense se dirigia ao Rio de Janeiro, fosse o 

primeiro documentário produzido pela The Pará Films. Um ano depois, Baños fez o 

documentário Chegada a Belém do Dr. Lauro Sodré e dirigiu os documentários Os Sucessos 

de Maio e Os Sucessos do 29 de Agosto, revoltas populares que acabaram provocando, além 

do incêndio do jornal lemista A Província do Pará, também o exílio do ex-intendente de 

Belém, Antonio Lemos. 

Antonio Lemos foi Intendente Municipal de Belém de 1897 a 1911, sendo o principal 

responsável pela modernização de Belém nos tempos da Bèlle Époque por ter nesse período 

os fartos recursos pela exportação da borracha e também foi a principal liderança do Partido 

Republicano do Pará desde a fundação desse partido em 1898. A maioria dos opositores ao 

lemismo se articulava no Partido Republicano Federal, liderado pelo senador e ex-governador 

Lauro Sodré4. Talvez seja importante assinalar que quando Baños chegou a Belém (setembro 

de 1911) fazia já mais de três meses que Antonio Lemos tinha renunciado ao cargo de 

Intendente de Belém, concretamente no dia 13 de junho de 1911, em decorrência da 

crescente oposição popular à sua gestão, perdida de apoios políticos entre setores do seu 

próprio seu partido e crescimento da força política dos lauristas.  

Em julho de 1911, Antonio Lemos embarcou para Lisboa e poucos meses depois fixou 

sua residência no Rio de Janeiro, retornando a Belém em maio de 1912. No dia 17 desse 

mês os lauristas, protestando pela chegada de Lemos, tentaram incendiar a sede do jornal A 

Província do Pará e saquear a casa-mansão de Lemos e destruíram a maioria dos quiosques 

que foram construídos durante a sua gestão, a maioria deles administrados por aliados 

políticos e parentes de Antonio Lemos, entre eles pelo seu próprio filho, Antônio Pindobussú 

Lemos (SARGES, 2002, p. 71). Assim explicava Ramon de Baños alguns desses 

acontecimentos:  

                                                           
 
4 Lauro Sodré, uma das principais lideranças do movimento republicano paraense, foi candidato 

â Presidência da República em 1898, apoiado pelos denominados florianistas e positivistas, sendo 
derrotado, por ampla diferença de votos, por Campos Sales. Lauro Sodré foi o primeiro governador do 
Pará (1891-1987) e exerceu seu segundo mandato no período de 1917 a 1921. 
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En la noche día 17 y a la mitad del espectáculo tenemos que suspender la función a 
causa de disturbios que hay en las calles por motivos de política, pues aquí como en 

todas partes también se cuecen habas. El día 18 por la noche, antes de empezar el 
espectáculo, asisto a una especie de “meeting” político que se celebra en mitad de la 
Praza de la República. Un muchacho de 16 o 18 años habla así textualmente: 
“Nosotros todos debemos defender nuestra libertad. Debemos impedir que el ladrón 
de Lemos vuelva a esclavizarnos... Debemos impedir que el día de mañana nuestras 
hijas sean deshonradas por ese infame viejo (...). Asaltemos ese edificio de ahí 
enfrente [sede do jornal A Província do Pará] y destruyamoslo todo (...). Se empieza 

a dar cine y cuando estoy a la mitad de la segunda sesión se hoyen tiros a granel. A 
poco suenan dos disparos en nuestro salón, cosa que produce gran pánico entre los 
espectadores, gritos, contusiones, y enorme confusión (…). Me pongo mi paletó y 
voy haber lo que sucede. En la calle continúa el tiroteo y se oye de cuando en 
cuando la dinamita.... El día 19, por la maña voy con el Sr. Llopis a ver los 
desperfectos causados ayer en nuestro cine. Las sillas son las que pagaron el pato, 

pues de 250 que había solo pueden aprovecharse unas 74. A poco empiezan otra vez 
los tumultos. Un grupo de revolucionarios la emprende con la quema de los kioskos, 
solo porque estos habían sido concedidos cuando gobernaba Lemos. Luego se sabe 
que de 21 kioskos que había en Belém, solo han quedado en pie 3” (Carta a Rosita, 
24/05/1912, pastas 4.1.2_072 e 073)  

 

No dia 20 de maio, Baños filmou os destroços provocados na residência de Lemos, no 

jornal A Província do Pará e a destruição dos quiosques, após falar com o Intendente de 

Belém, Dr. Virgilio Martins Mendonça, então já ex-lemista, que evitou com a sua atuação e 

apoio da polícia o linchamento de Antonio Lemos pelos exaltados lauristas. Baños e 

Mendonça acordaram em reconstruir a atuação do intendente no dia anterior com o intuito 

de incorporar esse material no documentário Os Sucessos de Maio. Explica Baños:  

O Dr. Mendonça compreendeu rapidamente a minha idéia e aceitou que eu realizasse 

o truque. Ordenou a uns homens que simulassem serem os revoltosos (...) e captei o 

momento em que ele saia à sacada [do edifico da Intendência]  e pronunciava umas 
palavras (...) dirigidas ao [“exaltado”] público (BAÑOS, 1991, p. 119) 
 

As disputas políticas entre os lauristas e os lemistas se agravaram após o senador 

Lauro Sodré sofrer um atentado na noite do dia 28 de agosto de 1912, quando se dirigia ao 

Teatro da Paz, sendo o suposto autor identificado como um dos membros da guarda pessoal 

de Antonio Lemos. No outro dia a sede do jornal A Província do Pará foi incendiada e 

também a residência de Lemos. Antonio Lemos teve que deixar Belém, falecendo, em 

outubro de 1913, no Rio de Janeiro. 

Sem descartar as possíveis simpatias políticas que tivesse Joaquim Llopis a respeito 

de Lauro Sodré, considero que o principal interesse em vincular as atividades da Pará Films 

aos lauristas teve motivações principalmente econômicas com o intuito de ampliar os seus 

negócios comerciais e lucrar com as atividades cinematográficas, entre elas as que foram 

denominadas como práticas de “cavação”, isto é, o encargo de filmes documentários 

“aqueles feitos sob encomenda, que registravam cerimônias públicas e privadas, fazendas, 

propagandas políticas e reclames” (ROCHA, 2007), num momento de queda da popularidade 

e do poder de Antonio Lermos e crescente influência política dos antilemistas e lauristas que 

passaram a controlar o governo estadual e a prefeitura de Belém. Como assinalou um dos 

principais estudiosos da história do cinema brasileiro, Jean-Claude Bernardet, a câmara do 

documentarista da época era também a câmara do poder (BERNARDET, 1979, p. 26). 
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Pará Films Jornal, o primeiro cinejornal da Região Norte 

No dia 8 de agosto de 1912 com grande afluência de público, foi apresentada no 

Salão Rio Branco (Belém), a primeira revista cinematográfica produzida na Região Norte, 

Pará Films Jornal, inspirada, segundo o próprio Ramon de Baños, na Revista Pathè produzida 

semanalmente na França desde 1908.  

Antes da estréia (...), o Sr. Intendente e o seu séquito – que não era pouco – foram 
convidados a um passe privado. Ele nos felicitou pela grandiosa novidade e pelo 
fausto sucesso. Tanto o senhor Joaquim [Llopis] como eu estávamos muitos felizes 
pelo êxito obtido, pois a projeção da nossa revista teve tanta notoriedade que 
freqüentemente nos convidavam para filmar qualquer assunto (BAÑOS, 1991, 123-

124)    
 

Diferentemente da maioria dos jornais cinematográficos produzidos na Europa até o 

fim da I Guerra Mundial, os quais incluíam principalmente informações internacionais (LASA, 

1996, p. 325), o Pará Films foi um cinejornal destinado exclusivamente a fornecer noticias 

sobre assuntos paraenses, especialmente de acontecimentos festivos, culturais, políticos e 

comerciais ocorridos em Belém. Foram um total de sete os jornais produzidos pela Pará Films 

até finais de 1913. A maioria deles tinha entre 300 a 350 metros de metragem, 

aproximadamente 15 minutos de duração, nos quais eram sempre breves anúncios 

comerciais de indústrias e comerciantes de Belém com o intuito de amortizar o custo da sua 

produção ou ampliar os lucros. 

Segundo Joan Francesc de Lasa (Barcelona, 1918-2004, antes da Guerra Civil 

espanhola (1936-1939) nunca existiu em Barcelona algo parecido com o Pará Films Jornal, a 

exceção da primeira interessante, mais fracassada, experiência realizada, em 1918, pela 

produtora catalana Studio Films. Parece que não há qualquer dúvida a respeito de que 

Ramon de Baños foi o primeiro catalão a dirigir um cinejornal, mas é importante não 

alimentar o erro de Lasa quando afirma no seu livro sobre os irmãos Baños, que “Ramon de 

Baños foi pioneiro no Brasil na criação de um noticiário cinematográfico” (LASA, 1996, p. 

325). 

Ainda que as informações que nos fornecem alguns estudiosos do cinema mudo 

brasileiro a respeito dos cinejornais produzidos no país até 1914, sejam, algumas vezes, 

confusas ou contraditórias, em parte porque a maioria dos cinejornais produzidos nessa 

época foram destruídos pelo fogo ou pelas más condições de preservação ou ainda não 

foram localizados, parece que o mérito de serem os pioneiros dos cinejornais no Brasil deve 

ser concedido aos irmãos Alberto e Paulino Botelho responsáveis por dirigir, por encargo do 

produtor e proprietário de cinemas Francisco Serrador5, o Bijou Jornal, cujo primeiro numero 

foi exibido em São Paulo, em setembro de 1910, no Bijou-Théâtre (RAMOS&MIRANDA, 2000, 

p. 133-134). Em novembro de 1912 a produtora P. Botelho & Cia. dos irmãos Botelho, 

exibiram no Rio de Janeiro, nas salas Odeon e Parisiense, o primeiro número do CineJornal 

                                                           
 
5 O espanhol Francisco Serrador Carbonell, nascido em Valencia (Espanha), chegou ao porto de 

Santos (São Paulo), a finais de 1877.  
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Brasil, do qual foram produzidos, segundo consta nos arquivos da Cinemateca Nacional, um 

total de 17 cinejornais, todos em 19126 (LUPORINI, 2007, p. 9-10).  

 

 

A crise chegando? 

Belém experimentou nas últimas décadas do século XIX e primeira do século XX, um 

rápido crescimento demográfico e das atividades econômico-financeiras tornado-se o 

principal centro comercial, financeiro e político da Amazônia. Em 1872 residiam em Belém 

quase 62 mil pessoas, aproximadamente 100 mil em 1890 e cerca de 200 mil, em 1920. 

Parte desse crescimento demográfico deve ser creditado a chegada de muitos nordestinos e 

também de imigrantes europeus, sobretudo portugueses e em menor medida, espanhóis, 

italianos e franceses. Segundo dados de José Veríssimo em 1909 chegaram ao Pará 3.539 

imigrantes estrangeiros; 6.418 em 1910 e 6.086 em 1911, entre eles Ramon de Baños 

(VERÍSSIMO, 1970, p. 254).  

Entre 1891 a 1900 a produção média anual de borracha na Amazônia brasileira foi de 

21 mil toneladas e de 34.500, também em média anual, de 1901 a 1910. Entre 1890 e 1910 

a borracha proporcionou 30% do valor total das exportações do país, apenas superada, 

nessas duas décadas, pelo valor das exportações de café. Apesar de boa parte dos benefícios 

da exportação de borracha ter ficado nas mãos das empresas comerciais e financeiras 

estrangeiras, não pode ser desconsiderada a riqueza acumulada pelos comerciantes 

brasileiros e estrangeiros radicados na Amazônia, nesse longo período de prosperidade 

econômica, graças ao controle dos seringais, das redes de comercialização da borracha no 

nível local e regional e de abastecimento de produtos de qual precisavam os moradores dos 

centros urbanos e os seringueiros para subsistir na floresta e extrair o látex. 

Em 1910 o Brasil produziu 39.560 toneladas de borracha e as plantações asiáticas 

47.618 toneladas. A produção e exportação de borracha pelo Brasil se mantiveram 

relativamente estáveis até 1920, entretanto a produção asiática nunca deixou de aumentar: 

47 mil toneladas em 1913; 107 mil em 1915; 304 mil em 1920 e 800 mil toneladas em 

1930. 

O fator determinante do colapso econômico-financeiro da Amazônia brasileira foi 

provocado pela queda dos preços da borracha no mercado internacional a partir de 1912 e, 

sobretudo, no período de 1920 até 1940. Na década de 1890 as toneladas de borracha 

exportadas pelo Brasil foram vendidas na media anual de 309 libras a tonelada, 1910 foi o 

ano em que alcançou a maior cotização, seu preço elevou-se a 665 libras, cinco anos depois 

se pagavam apenas 200 libras por tonelada e 72 libras em 1921.7 Como afirma Vicente 

                                                           
 
6 Não é fácil acreditar, contudo, que fossem produzidos 17 cinejornais em apenas dois meses. 

Essa informação nos faz lembrar outras confusões que provoca a Cinemateca Nacional com algumas das 
suas informações, por exemplo, quando afirma que todos os documentários e os cinejornais que dirigiu 
Ramon de Baños no Pará foram exibidos em 1909, isto é, dois anos antes de ele desembarcar em Belém 
(!!!). 

 
 
7 A maioria das fontes das quais foram extraídos essas informações podem ser consultadas em 

“O ciclo da borracha” (1850-1912), no primeiro capítulo da minha tese de doutoramente, publicada em 
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Salles: “No Pará – certamente no Amazonas – a chamada belle époque teve fim desastroso 

(...) em 1912 a falência da borracha estava decretada irremediavelmente” (SALLES, 1994, p. 

219). 

Na sua autobiografia Ramon de Baños apenas fez uma menção explícita à crise 

econômica que sofreu a Amazônia brasileira pela queda do preço da borracha exportada, 

concretamente quando resume uma das conversas que manteve em setembro de 1913, com 

o intendente de Santarém, Sr. Chermont, após afirmar que nas últimas décadas pelas 

cidades da Amazônia “corriam rios de ouro”, o intendente se lamentava da ação do botânico 

inglês Henry Alexander Wickham, afincado em Santarém, ao ter contrabandeado para a 

Inglaterra, em 1876, 70 mil sementes de seringueira (Hevea brasiliensis), que deram como 

fruto o nascimento de plantações de seringais no sudeste asiático. O Sr. Chermont pensava 

que seria muito difícil recuperar o esplendor que tiveram nos anos anteriores (BAÑOS, 1991, 

p. 165).    

Nas cartas enviadas a Barcelona, especialmente as escritas no segundo semestre de 

1913, a crise econômica que padecia o Pará era uma das principais preocupações de Baños, 

inclusive ele começava a pensar na possibilidade de retornar a Barcelona e montar um 

negócio com o dinheiro que tinha conseguido acumular no Pará8. Algumas das cartas mais 

esclarecedora, a esse respeito foram escritas por Baños antes e depois de concluírem as 

festas do Círio de Nazaré em outubro de 1913: “Este año resulta bastante pobre la fiesta 

comparada con los años anteriores, ya se comprende: no hay dinero” (Carta a Rosita, 

10/10/1913, pasta 4.1.3_107). “El pasado domingo, día 26 terminaron las fiestas de V. S. de 

Nazareth y que tan poco aliciente han tenido este año, debido a la crisis reinante” (Carta a 

Rosita, 28/10/1913, pasta 4.1.3_119). 

Em duas cartas recebidas por Ramon de Baños em Barcelona escritas, em 1914, 

pelos seus dois principais sócios em Belém, a crise econômica era o tema principal das 

mesmas. Na primeira, escrita no dia 17 de março por Alejandro Seabra podemos ler: “Os 

negócios aqui correm muito mal. Nada se faz. Eu estou tratando de outros negócios pois as 

representações não[sic] dão apenas para café” (Arquivo Ramon de Baños, pasta 4.5.3_005). 

Na outra carta, com data de 25 de outubro, Joaquim Llopis, respondendo a uma carta de 

Baños, escreve: “Pregunta si hay algo por aquí y lo único que por aquí abunda y cada vez 

más es la... miseria. No sé se estás enterado que dividí la sociedad con el Sr. Calicchio y que 

desde o día 15 estoy solo con el Odeon y él quedó con el Rio Branco” (pasta 4.5.3_001).  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
forma de livro com o título de Chão de Promessas: Território, Política e Economia no Pará pós-1964 
(Belém: Paka-Tatu, 2003). 

 
8 Ramon de Baños e o seu sócio Alejandro Linares Vieito Seabra, nascido na província galega de 

Pontevedra, constituíram em Belém, em inícios de 1912, a casa Raymond Baños & Cia., firma de 
representações comerciais de produtos procedentes, principalmente da Europa, sobretudo da Espanha 
(sapatos, aceites, vinhos, licores, jóias, perfumes).    
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Trabalhando para o Ministério de Agricultura, Indústria e Comércio 

Em julho de 1913 o engenheiro Lima Campello, chefe do Distrito de Fiscalização da 

Borracha no Pará, Superintendência de Defesa da Amazônia, fez a Ramon de Baños a 

proposta de filmar todas as etapas da produção e comercialização da borracha no Pará, para 

que esse documentário fosse apresentado na Conferência Nacional de Borracha a ser 

realizada no Rio de Janeiro em outubro de 1913.  

Antes de viajar ao Rio de Janeiro Lima Campello, que “estava muito eufórico e 

satisfeito pela película” (BAÑOS, 1991, p. 158), organizou uma sessão privada no Olympia 

para mostrar às autoridades de Belém o documentário, de 1.500 metros de extensão, 

intitulado a Recolecção da Borracha no Estado de Pará. Na carta a Rosita escrita no dia 28 de 

outubro de 1913, Baños informa a sua namorada que assistiram à exibição do seu filme-

documentário no Senado Federal o presidente do Brasil, Marechal Hermes da Fonseca, e o 

ex-presidente dos Estados Unidos, Theodor Roosevelt (pasta 4.1.3_120). 

Talvez o documentário Recolecção da Borracha no Estado de Pará fosse exibido em 

outras conferências, feiras ou exposições realizadas no estrangeiro e nos escritórios das 

embaixadas brasileiras, pois a filmagem das principais atividades econômicas desenvolvidas 

no Brasil era uma das metas que o Ministério de Agricultura, Indústria e Comércio tentou 

incentivar, a partir de 1913, para divulgar em outros países os produtos brasileiros (VIEIRA, 

1914, p. 130). Antes de retornar a Barcelona ele foi contratado como agente foto-

cinematógrafo do Distrito de Fiscalização da Borracha no Pará, para filmar outros 

documentários conseguindo concluir os intitulados Expedição ao Rio Tapajoz (Tapajós) e 

Fitas Marajoaras (ilha do Marajó).  

... estoy muy bien colocado (...) siendo el único agente foto-cinematográfico de esta 
repartición. Tengo un sueldo archimagnífico, amen de muy buenas regalías. Gracias 
a que la suerte me ha deparado este empleo, sino estaba ahogado, es decir, no se 

cuando poderia volver. Pues ya te dije que esto [aqui] está muy mal, pero muy 
mal [n.m.] (...). La cinematografía me ha dado a ganar siempre muy buen dinero. 
En cambio el negocio comercial me ha hecho perder mucho (Carta Rosita, 
23/09/1913, pasta 4.1.3_102 e 103) 
 

Ramon de Baños contraiu malária durante as filmagens do documentário Recolecção 

da Borracha no Estado de Pará, e segundo o famoso médico paraense, o Dr. Silva Rosado, 

que o tratava em Belém, Baños tinha adquirido uma espécie de paludismo intermitente que a 

quinina e outros remédios não estavam conseguindo sarar. Aconselhado pelo médico e seus 

amigos, e também pela vontade de se encontrar com a sua namorada, Rosita Argentó, 

Ramon de Baños optou por viajar a Barcelona, embarcando para Lisboa no dia 11 de 

dezembro de 1913. Em 1931 tentou retornar à Amazônia brasileira acompanhando uma 

expedição científica espanhola que nunca chegou a concretizar-se9. 

Após o seu retorno a Barcelona, Ramon de Baños trabalhou como operador da firma 

Argos Films e em 1916, junto com o seu irmão Ricardo fundou a empresa barcelonesa Royal 

Films. Mas a respeito desse período falaremos em outro momento, agora apenas informarei 

                                                           
 
9 Ver, a esse respeito, o artigo “La expedición a las fuentes del Amazonas”. Jornal Crisol, Madri, 

09/07/1931, p. 9.  
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que alguns dos filmes e documentários, ou partes dos mesmos, filmados pelos irmãos Baños 

na época do cinema mudo foram recuperados e já foram ou estão sendo restaurados pela 

Filmoteca de Catalunya, Filmoteca de Valencia e a Filmoteca Nacional (Madri). Teremos 

seguramente chances de ver esses filmes no Seminário Internacional sobre o Cinema Mudo 

na Espanha e no Brasil que estamos organizando, em Belém e Barcelona, para setembro de 

2011. 

Esperamos que ao longo dos próximos meses tenhamos a sorte de encontrar alguns 

dos trabalhos realizados por Ramon de Baños no Pará, sejam os produzidos para a The Pará 

Films ou os realizados, em 1913, por encomenda do Ministério de Agricultura, Indústria e 

Comércio. Até o momento as pesquisas realizadas por mim e outros pesquisadores na 

Espanha e no Brasil não tiveram resultados satisfatórios. Contudo, como escrevera, em 

catalão, Miquel Porter i Moix no prólogo da autobiografia de Ramon Baños, após lamentar a 

perda de toda obra cinematográfica que realizou Baños no Brasil, “encara no s‟há efectuat 

cap recerca a fons. 
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