
DÚAS VERSIÓNS DE SHADOWS
JONAS MEKAS

[Tirado de Diario de cine. El nacimiento del nuevo cine 
norteamericano, pp. 20-22.. México: Mangos de Hacha, 
2013].

Podería pensarse que xa se dixo dabondo sobre Shadows, 
de John Cassavetes. Despois de volver vela o martes pasa-
do no Film Center, na súa versión orixinal, e de comparar 
a exultación da audiencia coa perplexidade do público no 
Cinema 16, creo en definitiva que o verdadeiro proceso de 
Shadows esta soamente comezando.

Non me cabe a menor dúbida de que, mentres que a 
segunda versión de Shadows é outra película máis de Ho-
llywood - aínda que inspirada por momentos -, a primeira 
versión é a cinta americana da última década que máis 
fronteiras traspasou. Debidamente comprendida e presen-
tada, podería influenciar e cambiar o ton, tema e estilo de 
todo o cinema independente americano. E xa está come-
zando a facelo.
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A cantidade de xente que se empurraba para entrar no 
FIlm Center (Pull My Daisy exhibíase no mesmo programa) 
ilustraba demasiado ben a pouca perspicacia dos distri-
buidores de Nova York que se aferran cegamente aos seus 
vellos conceptos. Shadows aínda non ten distribuidor. Os 
distribuidores parecen non ter imaxinación, valor ou visión 
para o novo.

Volvo facer notar que me refiro soamente á primeira ver-
sión de Shadows, xa que quero asegurarme de non ser 
mal interpretado. Fun posto nunha situación na que un 
crítico de cine se atopa só unha vez na vida (espero). Esti-
ven apoiando e gabando Shadows dende o principio (ver 
a carta de Cassavetes no Village Voice, 16 de decembro 
de 1959; a carta de Ben Carruthers, 30 de decembro de 
1959), escribindo sobre ela, arrastrando a xente para que 
vaia vela, facéndome inimigos pola súa causa (incluíndo 
o propio director), e aquí estou, traicionado dunha ma-
neira ridícula: pola versión “perfeccionada” desa mesma 
película, co mesmo título, pero con diferente lonxitude, 
montaxe, argumento, actitude, carácter, estilo, todo: unha 
película comercial mala con todo o que eu eloxiaba com-
pletamente destruido. E todos se preguntan: que era o que 
tanto o entusiasmaba? É que está cego? Polo que repito 
unha e outra vez: sempre me referín e me refiro á primeira 
versión. (Velaquí algo que as identifica: a segunda versión 
empeza cunha sesión de rock and roll).

Non teño aquí espazo para unha comparación ou unha 
análise detallada das dúas versións. Basta con dicir que a 
diferenza é radical. A primeira versión de Shadows podería 
considerarse como o polo oposto de Citizen Kane; tenta 
captar (e reter) a vida co mesmo empeño co que Citizen 
Kane tentaba destruír a vida e crear a arte. Ignoro cal dos 
dous propósitos é o máis importante. Ambos son igual-
mente difíciles de alcanzar. En todo caso, Shadows rompe 
coa posta en escena do cine oficial, coa maquillaxe, o 
guión escrito e a continuidade de argumento. Mesmo a 
súa falta de experiencia na montaxe, o son e o movemento 
de cámaras se volve parte do seu estilo, a aspereza que 
só a vida (e as pinturas de Alfred Leslie) teñen. Non proba 
nada, nin sequera trata de dicir nada; pero en realidade, di 
máis que dez ou cento dez películas recentes norteameri-
canas. Os tons e os ritmos dunha nova América son cap-
tados en Shadows por primeira vez. (Pull My Daisy tamén 
o fai, pero estrenouse un ano despois que Shadows). Sha-
dows logrou captar máis vida do que o propio Cassavetes 
imaxina. Se cadra agora esta demasiado próximo ao seu 
traballo, pero confío en que cambiará de opinión. E canto 
antes a segunda versión sexa retirada de circulación, me-
llor. Entre tanto, a versión adulterada é enviada a festivais 
e promovida oficialmente, mentres a verdadeira película, a 
primeira versión de Shadows, é tratada como un fillastro. É 
suficiente como para enfermalo a un e facelo calar.
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CASSAVETES POR CASSAVETES
RAY CARNEY E JOHN CASSAVETES

[Tirado de Ray Carney (ed.): Cassavetes por Cassavetes, 
pp. 77 - 131. Barcelona: Anagrama, 2004]

Shadows comezou como un soño nun loft neoiorquino 
o 13 de xaneiro de 1957. Soñei algúns personaxes que 
eran moi próximos a xente da clase [do “Cassavetes-Lane 
Drama Workshop”], e despois comecei a cambiar as si-
tuacións e as idades dos personaxes ata que todos come-
zamos a funcionar como eses personaxes nun momento 
dado. Houbo unha improvisación en particular desbor-
dante de vida. Unha rapaza negra que pasa por branca. 
Era unha situación basicamente melodramática na cal era 
seducida por un mozo que logo se daba conta 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 crecendo ata que esa improvisación quedou 
plasmada en cine. Esa mañá, ata que amenceu, os soñado-
res falaron.

(...)

En opinión de Cassavetes, a creación que os actores e ac-
trices facían do seu personaxe era o paso máis importan-
te de todo o proceso, e tiña prioridade sobre as decisións 
acerca das escenas e os diálogos da película.

A verdadeira diferenza entre Shadows e calquera outra 
película é que Shadows emana dos personaxes, mentres 
que noutras películas son os personaxes os que emanan 
da historia. Eu inventei, ou concibín, os personaxes, non 
un argumento. A idea de que o argumento debe adecuar-
se aos personaxes e non ao revés é tal vez a principal dife-
renza desta película.

Os protagonistas dan vida á historia de fondo a partir dos 
seus personaxes. Por exemplo, como resposta á razón 
pola cal remataran vivindo xuntos nun apartamento, 
Lelia [Goldoni], Hugh [Hurd] e Rupert [Crosse] decidiron 
dicir que seus pais morreran. No que atingue ás súas 
relacións raciais, decidiuse que Hugh aceptara a súa 
raza, que Ben [Carruthers] estaba indeciso e que tenta-
ba “pasar”, e que Lelia, como a pequena da familia, fora 
“malcriada” polos seus irmáns, motivo polo cal “vivía nun 
mundo moi especial” no que nunca tivera que enfrontar-
se a cuestións raciais. A estes actores pedíuselles tamén 
que explorasen as súas relacións mutuas. A Hugh, Ben 
e Lelia practicamente se lles ordenou que vivisen como 
unha “familia” fóra da pantalla, para así poder retratar 
dun modo máis convincente unha familia de ficción (...).

A comprensión persoal de cada personaxe incorporouse 
á película non como un mero detalle, senón como a con-
tribución esencial do actor ou actriz á obra. Como afir-
mou Cassavetes en diferentes ocasións, o seu obxectivo 
non era reflectir na película o seu propio punto de vista, 
senón os puntos de vista dos distintos personaxes. O tra-
ballo de cada actor ou actriz consistía en actuar segundo 
o seu punto de vista, segundo a interpretación persoal, 
xustificatoria de por si, que fixera do seu personaxe.

Se a película é antes que nada a creación do director ou 
do guionista, entón só hai un punto de vista sobre o tema. 
É a creación dunha soa imaxinación. Pero se a película a 
crean os actores, entón a obra ten tantas caras como acto-
res; a acción vese no conxunto, é a creación colectiva de 
diversas imaxinacións. (...) Non podo evitar sentir que as 
historias de moitas persoas diferentes e potencialmente 
inarticuladas son máis interesantes que unha narración 
artificiosa que existe unicamente na imaxinación articula-
da dunha soa persoa.

Outra diferenza entre os métodos de Cassavetes e [Lee] 
Strasberg residía en que o primeiro se gardaba moi ben 
de evitar as discusións de grupo acerca dos personaxes. 
Os actores e actrices desenvolvían os seus personaxes 
por separado e non se revelaban entre si o que cada per-
sonaxe sentína, quería ou sabía. Se dous actores falaban 
dos seus papeis entre eles, podían, sen querer, incorpo-
rar o punto de vista do outro no seu, e facer unha inter-
pretación falsa da súa relación. Cassavetes quería que 
os seus actores e actrices defendesen puntos de vista 
independentes da súa experiencia. (...)

Difiro do método de traballo que defende Stanislavski e 
seguido polo Actors Studio, pois implica discusións en 
grupo dos personaxes. Para min, cada papel debe conci-
birse individualmente, e tamén debe ser unha creación 
individual. Se cada personaxe é o resultado do estudo 
colectivo do director co reparto, todo acaba encaixando. 
Todo queda moi bonito, perfecto, homoxéneo, pero o con-
flito dos personaxes non é verosímil. (...)

Aínda que Cassavetes o negase a miúdo, é importante 
subliñar que as improvisacións dos actores e actrices 
estaban sometidas a restriccións. Todos os días, antes de 
iniciar a rodaxe, Cassavetes e Maurice McEndree, amigo 
íntimo e asistente persoal que participou en cada aspec-
to da produción, dictaban, con todo detalle, as “circuns-
tancias dadas” da escena que ía rodarse. Nas entrevistas, 
Cassavetes cultivaba a propósito a impresión contraria, 
tentando aproveitar a fascinación pola “improvisación” 
que se viviu na época post-beat. Tiña absoluto control 
sobre a maioría dos aspectos da estrutura narrativa e a 
presentación, sobre os personaxes que interpretaban os 
actores, as súas relacións mutuas e as situacións nas que 
os colocaba. Toda a improvisación limitábase ás palabras 
escollidas polos actores. Por esa razón, Cassavetes pen-
saba que a importancia que os críticos daban á improvi-
sación era errónea.

Parecíame gracioso ver aos críticos tomar tan en serio a 
improvisación. Non creo que o resultado último da pelí-
cula teña nada que ver coa improvisación. Iso non é máis 
que un método. A razón pola cal fixemos Shadows desa 
maneira era porque non me vía capaz de escribir un guión, 
e porque non podía permitirme contratar un guionista. Por 
iso explicaba aos actores as ideas xerais. Se tivésemos un 
guionista, teríamos usado un guión. (...)

Cando faltaba pouco para cumprirse dous anos do inicio 
da rodaxe, Shadows estivo por fin lista para proxectar-
se. Cassavetes gastara uns 25.000 dólares, case catro 
veces máis do previsto nun principio. A finais de novem-
bro de 1958, anunciouse que se organizarían tres pases 
gratuítos a medianoite no Paris Theater. Aínda que as 
proxeccións inspiraron a moitos futuros artistas (incluído 
Robert Frank, que, segundo din, fixo Pull My Daisy logo 
de ver Shadows), non resultaron unha experiencia agra-
dable para Cassavetes e os seus amigos. En primeiro lu-
gar, Cassavetes esaxera escandalosamente a cantidade 
de público que asistiu, en realidade unhas cen persoas 
en cada proxección. En segundo lugar, o son era tan malo 
que McEndree e Cassavetes tiveron que ir varias veces 
á cabina de proxección para tentar melloralo. E o que é 
máis serio aínda, gran parte do público marchou antes de 
que rematase a película (...).

Fun ver un amigo meu que era propietario dunha sala 
e díxenlle: “Mira, queremos proxectar a nosa película e 
podemos encher a túa sala”. A sala era o Paris Theater de 
Nova York. Seiscentos espectadores encheron o cine, e 
outros catrocentos quedaron sen poder entrar. Máis ou 
menos aos quince minutos a xente empezou a marchar. 
Íanse! E eu empecei a transpirar e o reparto a enfadarse. 
Iámonos sentando cada vez máis xuntos, e moi pronto non 
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quedou ninguén na sala. Creo que había un só crítico no 
teatro, un que era amigo noso, Jonas Mekas, e achegóuse-
nos e dixo: “É a película máis marabillosa que vin na miña 
vida”. [Risas]. E eu díxenlle: “Non quero pegarche agora. 
Estou un pouco tenso, non me sinto moi ben, ningún de 
nós se sinte moi ben, así que…” E Mekas dixo: “Non. Dígoo 
en serio, é unha película moi boa”. Así, como soe suceder 
con todos os fracasos, recorres ao sentido do humor e 
pasas a noite fóra; sentiamos que o fracaso era tan grande 
que non había forma de reparalo.

Cassavetes asistiu ás proxeccións e mantivo conversas 
co público, das cales concluíu que había “fochancas” na 
narración que precisaban arranxarse, e tamén problemas 
con certas cuestións estilísticas.

Non facía falla que me sinalasen os defectos de Shadows; 
eu mesmo podía velos: era unha película totalmente inte-
lectual e, polo tanto, menos que humana. Eu namorárame 
da cámara, da técnica, das tomas bonitas, da experi-
mentación pola experimentación mesma. O único que 
fixen foi aproveitar a técnica, os ritmos de rodaxe, usar 
teleobxectivos…, filmar a través de árbores e ventanais. 
En realidade, o ritmo era bo, pero non tiña absolutamente 
nada que ver coa xente. E o importante é crear interese 
polos personaxes porque iso é o que o público vai ver. A 
película rezumaba algo que podería chamarse “virtuosis-
mo cinematográfico”, pero nada máis, con perspectivas e 
unha boa montaxe e moita música de jazz. O estilo empre-
gado no filme, do cal todos nos sentiamos tan orgullosos, 
estaba rodeado pola fraxilidade dos personaxes, pola 
falta dunha concepción ampla da narración e por moitas 
incoherencias no que se refire ao desenvolvemento dos 
personaxes. (...)

Cassavetes fixo ampliar a 35 mm a nova versión, e alu-
gouna a Amos Vogel para que a proxectase (...), co lema 
“O cinema da improvisación”, nos ciclos que organizaba 
no seu Cinema 16 (...). Vogel tiña tanta confianza na pelí-
cula que pagou a Cassavetes 250 dólares, catro ou cinco 
veces máis do habitual. Logo de tres anos de traballo, foi 
o primeiro ingreso que Cassavetes obtivo pola película. 
As proxeccións non puideron saír mellor. O público for-
mado por artistas e críticos (entre outros, Parker Tyler, 
Paddy Chayefsky, Kenneth Tynan, Meyer Shapiro e Ar-
thur Knight; Louis Malle vira a película nun pase privado 
uns días antes) reaccionou cunha sostida ovación.

Polo visto, só un dos presentes non quedou satisfeito: 
Jonas Mekas, o crítico ao que lle encantara a primeira 
versión. Mekas sentíase traizoado persoalmente, tanto 
pola nova montaxe como pola mala pasada que lle fixo 
Cassavetes. Un ano antes, despois das proxeccións da 
primeira versión no Paris Theater, Mekas afirmara que a 
película debía recibir o premeiro Premio de Cinema Inde-
pendente, e anunciou unha función, a dez dólares a en-
trada (en xaneiro de 1959 no Waldorf Astoria), en benefi-
cio da pequena revista que editaba, Film Culture. Logo da 
proxección, o director recibiría o galardón. Cassavetes 
estivo de acordo coa idea. O anuncio publicouse na pren-
sa, imprimíronse os programas e vendéronse as entra-
das. Pero de repente Cassavetes díxolle a Mekas que nin 
el nin a súa película estarían no Waldorf o día previsto, 
pois decidira volver rodala. Mekas tivo que pasar pola 
desagradable situación de cancelar a cerimonia e de de-
volver as entradas xa vendidas, e todo iso tras defender 
unha película que o propio director desautorizara. Cando 
se proxectou a segunda versión, a crítica de Mekas foi 
demoledora, e calificouna de versión suavizada e desla-
vazada da orixinal, feita con vistas a asegurar a distribu-
ción comercial. Cassavetes tentou serenalo permitíndo-
lle que a primeira versión se proxectase catro ou cinco 
veces máis a mediados de xaneiro de 1960, no Y “Film 
Center” (...); pero tras comparar ambas versións, Mekas 

quedou máis convencido aínda de que a súa opinión era a 
correcta. En diversos foros - en conferencias e tamén en 
artículos publicados no Village Voice e Sight and Sound -, 
Mekas acusou a Cassavetes de terse vendido.

Non deixa de sorprender que varios membros do reparto 
e do equipo de Shadows se puxesen do lado de Mekas; 
tamén opinaron que a nova rodaxe soamente se fixera 
para compracer a un distribuidor. Ben Carruthers, David 
Pokotilow e Erich Kollmar foron os tres que máis se fixe-
ron oír. A orixe do rumor foi non só que David Kingsley, 
representante de British Lion, falara con Cassavetes 
logo da proxección no Paris Theater e dixéralle que a 
única maneira de conseguir que a película fose comer-
cialmente aceptable era volver rodala, senón tamén o 
feito de que cando Cassavetes convenceu o reparto e o 
equipo para que se volvesen reunir a comezos de 1959, 
esaxerando como de costume, díxolles a varios de eles 
(que tiveran que volver a Nova York dende California) que 
“conseguira un trato estupendo para vender a película 
e facelos a todos ricos e famosos se aceptaban volver 
filmar unhas novas escenas para engadir á primeira ver-
sión”. Non era certo, e se o fose, a distribución da segun-
da versión non tería sido tan difícil. (...)

A declaración máis sucinta do director sobre esta épo-
ca da súa vida atópase nun ensaio que Jonas Mekas lle 
convidou a escribir para Film Culture. (Nese mesmo mo-
mento loitaba secretamente por conseguir un traballo en 
Hollywood.)

Hollywood non está fracasando. Fracasou. A desespera-
ción, as críticas, as solucións insensatas, o recorte siste-
mático do persoal e os salarios dos estudios, as diversas 
melloras técnicas que se introduciron, a idea de “facer a 
película ao grande” co “presuposto máis baixo posible” 
non conseguiron poñer freo á decadencia. O innegable é 
que facer cine, se ben se basea en algo tan incuestionable 
como as perdas e as ganancias, igual que en toda outra 
industria, non pode sobrevivir sen a expresión individual. 
Non pode facerse unha película soamente para satisfacer 
a imaxe que o produtor ten do público. Pois, como quedou 
demostrado, non conduce ao éxito económico nin ao ar-
tístico.

Por outra parte, o público mesmo, seguidor de ideas alleas 
e sen unha mentalidade persoal, pode condenar as pelí-
culas que se afastan das “fórmulas” e “ingredientes” de 
Hollywood. O público masivo non aceptará novas ideas 
e emocións que non lle sexan familiares con só unha ou 
dúas películas, da mesma maneira que non acepta de 
inmediato novas ideas na súa propia vida. Non obstante, 
unha nova maneira de pensar debe finalmente conducir a 
un cambio.

En Hollywood, o produtor frea as novas ideas dos artistas 
con enormes cantidades de diñeiro e co seu propio ego, 
que se aferra a recordos de grandes éxitos de recadación 
e unha experiencia sen valor algún. En consecuencia, o 
artista medio non pode facer máis que ceder. E así, ce-
dendo, traizoa as súas conviccións fundamentais. Se non 
transixe, queda á marxe da industria, e nese momento fai a 
súa entrada o home de negocios.

Porén, non hai outra actividade na que o ser humano pode 
expresarse tan plenamente como na arte. E en todas as 
épocas, o artista foi honrado e retribuído por manifestar a 
súa maneira de ver a vida. O artista é unha figura irrempra-
zable tamén na nosa sociedade: un home que pode dicir 
o que pensa, que pode sacar á luz cousas novas, educar, 
estimular ou aplacar, e comunicar, en todos os sentidos, 
co seu próximo. Ter este privilexio de comunicación sen 
fronteiras nun mundo tan pouco comprensivo, e ignorar 
as súas posibilidades e transixir, sen dúbida algunha acaba 
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relegando ao olvido ao artista e ás súas películas.
Sen unha expresión individual creativa, quedamos cun 
medio feito só de fantasías intrascendentes que non apor-
tan nada, salvo un pouco de diversidade nun mundo xa 
diversificado. A resposta non pode quedar nas mans dos 
que manexan o diñeiro, pois o seu desexo insaciable de 
éxito material é probablemente o motivo que os induciu a 
entrar na industria do cine. A resposta debe vir do artista e 
de ninguén máis. DEbe tomar conciencia de que a culpa é 
súa. Polo tanto, debe lograr, empregando todos os medios 
ao seu alcance, que o produtor se dea conta de que a arte 
e a industria do cine sobrevivirán se se lle brinda ao artista 
plena liberdade de expresión.

ASOCIACIÓN
O Cineclube tenta ser  

unha asociación autoxestionada.  
Para iso, propoñemos unha aportación eco-

nómica persoal de 5€/mes  
(3€ para estudantes e parados/as)

cineclubedecompostela.wordpress.com 
facebook.com/cineclubedecompostela
 @ cineclubedecompostela@gmail.com 

PROXECCIÓNS
Todos os mércores ás 21:30 na  

Gentalha do Pichel (Santa Clara, 21.  
Santiago de Compostela) 

Entrada de balde | Bono-axuda: 1€
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6 DE FEBREIRO 
Sombras

(Shadows, John Cassavetes, 
EUA, 1958, 81′, VOSG) 

13 DE FEBREIRO 
Esfóllame a margarida

(Pull My Daisy, Robert Frank / Alfred Leslie, 
EUA, 1959, 30′, VOSG)

A nosa viaxe a África
(Unsere Afrikareise, Peter Kubelka,

 Austria, 1966, 13′, VO)
Fusíbeis (Fuses, Carolee Schneemann,

 EUA, 1967, 22′, VO)   

20 DE FEBREIRO 
El está en pé no deserto a contar os 

segundos da súa vida
(He Stands in the Desert Counting 

the Seconds of His Life, Jonas Mekas, 
EUA, 1986, 149′, VOSG) 

6 DE FEBREIRO 
Proxecto diario 365 

[do 14 ao 28 de febreiro]
(Day Project 365 [February 14th-

February 28th], Jonas Mekas, 
EUA, 2007, 96′, VOSG) 


