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PRÓXIMAS SESIÓNS
Martes 16 A WOMAN UNDER THE INFLUENCE
(Unha muller baixo a influencia, John Cassavetes, 1974, 155 min.)
Martes 23 FACES
(Rostros, John Cassavetes, 1968, 130 min.)

SHADOWS
Ano 1959 Duración 87 min. Dirección e guión John Cassavetes Dirección de 
fotografía Erich Kollmar Montaxe John Cassavetes, Maurice McEndree Produción 
Maurice McEndree, Seymour Cassel Música Jack Ackerman, Hunt Stevens, Eleanor 
Winters, Charles Mingus, Shifi Hadi Intérpretes Ben Carruthers, Lelia Goldoni, Hugh 
Hurd, Anthony Ray, Dennis Sallas, Tom Reese Distribución Avalon

Sinopse Ao ritmo da música de Charles Mingus, Cassavetes filma improvisando, 
traballando cun grupo de estudantes, en 16 mm. Son non sincrónico, cámara lixeira 
e unha atención extrema polos rostros e a captación das emocións. O seu debut 
cinematográfico xira arredor do ímpeto e o desconcerto da mocidade, a exaltación 
do primeiro amor e o retrato dunha época de efervescencia creativa. É un referente 
do cinema independente e demostra que o cinema pode facerse coma música e 
mais coa música.

Galardóns Shadows conseguiu o Premio Pasinetti para John Cassavetes en Venecia 
1960, así coma 4 nominacións nos BAFTA 1961, incluíndo Mellor Filme Internacional, 
Premio UN e Mellor Actriz (Lelia Goldoni) e Actor (Tony Ray) Revelación.  
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CASSAVETES POR CASSAVETES [I]

Shadows comezou coma un soño nun loft neoiorquino o 13 de xaneiro de 1957. 
Soñei algúns personaxes moi próximos á xente da clase1, e logo comecei a mudar 
as situacións e as idades ata que todos comezamos a funcionar coma eses perso-
naxes. Houbo unha improvisación en particular desbordante de vida. Unha moza 
negra que pasa por branca. Era unha situación basicamente melodramática na 
que era seducida por un mozo que despois se decata de que ela era negra. Escollín 
unha situación así para que os actores tivesen algo concreto e emocional ao que 
reaccionar. O soño tolo foi medrando ata que a improvisación ficou plasmada en 
cinema. 

En febreiro fun ao programa de radio de Jean Shepherd, Night People. Faleille da 
peza que fixeramos e díxenlle: «Non sería xenial que fose a xente quen puidese 
facer cine, no canto de todos eses peixes gordos de Hollywood que só se interesan 
polo negocio, por canto vai recadar o filme e esas cousas? Se a xente realmente 
quere ver un filme sobre a xente debería contribuír con algo». Unha semana des-
pois, os cartos comezaron a chegar. Recadamos 2 500 dólares.

A min non me importaba se Shadows ía ser boa ou non. Simplemente, conver-
teuse nun xeito de vida. Achegábaste á xente e podías oír ideas que non eran pura 
merda. Non tiñamos intención de ofrecela para distribución comercial. Foi un 
experimento de principio a fin e o noso principal obxectivo era aprender. Nada 
máis. Ningún actor cobrou polo seu traballo, tampouco cobraron nada os técni-
cos. O que nos mantivo en marcha foi o entusiasmo. Traballabamos polo pracer 
de facer algo que queriamos facer. É máis importante traballar creativamente que 
facer cartos. Non seriamos quen de terminala se todos os participantes do filme 
non descubrisen algo fundamental: que ser un artista non é outra cousa có desexo, 
o demente desexo de expresarse.

Antes de comezar a rodar, os actores dedicáronse a estudar a vida real. Hugh 
Hurd púxose a buscar un traballo e finalmente atopou un en Filadelfia, nun club 
nocturno de terceira. Lembro tamén outros tres actores, coñecidos meus. Primei-
ro mandeinos a que se familiarizasen coas rúas de Greenwich Village, indiqueilles 
barrios que tiñan que percorrer e despois rodamos nesas veciñanzas. Comezaron 
tamén a dar voltas por Brodway e outros lugares do centro. Ían escoitar jazz ou 
saían tomar unha cervexa e a tratar de ligar. Fixeron iso, máis ou menos, durante 
un mes, concentrándose en observalo todo: o xeito de vestir e de comportarse da 

1 (N. da T.) Refírese ao grupo de estudantes do obradoiro de interpretación que dirixía daquela 
canda a Burt Lane, cuxo nome oficial era The Cassavetes-Lane Drama Workshop.

xente, e conseguiron, digamos, afacérense a ese ambiente. Pode dicirse que se con-
verteron nas persoas que estaban interpretando. Tiñan algo que dicir e tomárono 
moi en serio.

Difiro do método de traballo que defende Stanislavski e que segue o Actors Stu-
dio, pois implica discusións en grupo dos personaxes. Para min, cada papel debe 
concebirse individualmente e tamén debe ser unha creación individual. Se cada 
personaxe é resultado do estudo colectivo do director co reparto, todo encaixa, 
todo é moi bonito, perfecto, homoxéneo, mais o conflicto dos personaxes non é 
verosímil. Naturalmente, o tema xeral da obra debe estudarse en grupo, mais cada 
actor debe conseguir unha interpretación persoal do seu papel sen pasar por esa 
clase de análise en grupo e crítica mutua que se asocia co Método. 

Esa é unha vantaxe da improvisación. Se un actor chegaba de pésimo humor, se 
marchara tarde a durmir á noite, incorporaba ese estado de ánimo á escena. Os 
actores tiñan unha relación moi íntima co papel que interpretaban, o cal axudou 
a que resultasen máis humanos nas distintas situacións en que se vían metidos.

Cando rematamos, non tiñamos cartos dabondo para editar todo o son. Como 
non había diálogos escritos, cada toma era distinta. E a meirande parte do son 
era incomprensible. Cando nos decatamos, dixémonos: «Que imos montar aquí? 
Non entendo o que din. A escena é preciosa, todo está ben, xa meteremos os 
diálogos…». Tiñamos un par de secretarias que se ofreceron para crear un guión 
en bucle, mais non había nada que facer. Tiñamos un filme mudo. Decidimos di-
rixirnos a unha asociación de xordomudos para que lesen os beizos. Lérono todo. 
Levounos case un ano resolver o problema.

Estabamos algo tolos daquela; moi exaltados. Primerio pensamos en usar a Miles 
Davis, mais despois asinou un contrato con Columbia Records e eu enfadeime 
tanto que non quixen saber nada del. Despois alguén me dixo que no Village 
había un artista que era un xenio da improvisación e que tiña gravados algúns 
discos: Charlie Mingus. A verdade é que me pareceu sensacional. Charlie díxome: 
«Oes, queres facerme un favor? Fágoche a música, mais ti tes que facer algo por 
min». «Claro, claro», díxenlle. «Mira, teño esta morea de gatos que cagan por to-
das partes. Podes mandar alguén para que limpe todas as cagadas? Así non podo 
traballar; cagan por riba da miña música.» Así que fomos por cepillos e limpamos 
o lugar. Despois Mingus dixo: «Non podo traballar aquí. Está demasiado limpo. 
Teño que agardar a que os gatos volvan cagar».

Anacos tirados de carney, r. (ed.) (2004). Cassavetes por Cassavetes. Barcelona: Anagrama. 
Tradución ao galego: Cineclube Pontevedra.


