
«¿No es verdad,  
ángel de amor...?»

L’
1 de novembre marca-
va, inexorablement, en 
el món teatral l’arriba-
da de Don Juan Tenorio. 

Durant molts anys la cita del públic 
amb el personatge es va mantenir 
rigorosament: arribava el mes de 
novembre i arribava el Tenorio. I 
amb ell, el primer fred, l’olor de 
castanyes, la sopa de moniato i els 
versos sabuts de memòria: «¿No es 
verdad, ángel de amor/ que en esta apar-
tada orilla…». ¿Què ha passat que ja 
ningú (o gairebé ningú) va avui a la 
cita? Doncs que ja no fa fred al no-
vembre (amb l’octubre jugant a ser 
juliol), que les castanyes són incò-
modes de pelar, que el moniato té 
massa calories i que pocs, molt 
pocs, recorden els versos de Zorri-
lla. I que el teatre és un altre. I el pú-
blic també.

 Tot i així, on hi va haver foc, hi 
queden cendres. I avui mateix, en 
algun punt de Google Maps, alguna 
companyia d’aficionats estarà re-
presentant la funció. Segur. I algú, 
entre el públic, recitarà, baixet, dè-
cimes i ovillejos, alhora que ho fan 
en escena. I algun vell actor explica-

rà per enèsima vegada l’anècdota 
del Comendador, aquella que par-
la de quan la digníssima actriu que 
interpretava l’Abadesa es va can-
sar que la insultessin i una nit va 
decidir prendre venjança, alterant 
el sentit de la seva frase, sense va-
riar ni tan sols la mesura del vers. 
On ella sempre deia: «¿Dónde váis, 
Comendador?», i l’al·ludit contesta-
va: «¡Imbécil, tras de mi honor!», aque-
lla nit va dir: «¿Dónde váis, Comenda-
dor imbécil?», i l’actor que tenia al 
davant, sorprès i respectuós de la 
mètrica, només va poder contestar 
un «¡Tras de mi honor!», que va rema-
tar l’Abadesa amb un ampli som-
riure d’orella a orella.
 Just és recordar ara, per cert, que 
Don Juan Tenorio va clavar també 
la seva pica a Broadway (Nova York, 
Estats Units) de la mà d’un dels nos-
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Avui ningú, o gairebé 
ningú, va a la vella cita 
de l’1 de novembre 
amb Don Juan Tenorio

tres grans actors, Alejandro Ulloa, 
que la va representar allà del 19 
de novembre al 12 de desembre de 
1953 amb una companyia forma-
da, la gran majoria, per actors ca-
talans, entre els quals hi havia Pa-
quita Ferrándiz i Pedro Gil (pares 
de l’avui molt estimada i admirada 
Maife Gil).
 Va ser al Broadhurst Theatre. Al 
mateix escenari on l’actor Jack Le-
mon va fer Largo viaje hacia la noche; 
Dustin Hoffman, La mort d’un viat-
jant; Jude Law, Hamlet, i Al Pacino, 
El mercader de Venècia. El mateix es-
cenari on avui mateix, aquesta nit, 
es cantaran, per enèsima vegada, 
Money, money, money, Dancing queen i 
Chiquitita dins del musical Mamma 
Mia (13 anys representant-se a Broa-
dway). Són altres temps. Eren altres 
temps. H
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Retratista de 
compositors 
clàssics
3El festival In-Edit homenatja el 
director holandès Frank Scheffer
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D
es de finals dels 80, Frank 
Scheffer (Venlo, Països Bai-
xos, 1956) reuneix una fil-
mografia important sobre 

la clàssica del segle XX, una àrea 
menys coberta pel documental musi-
cal que el rock’n’roll. Després d’al-
gunes pel·lícules sobre cine i temes so-
cioculturals, el 1985 va dirigir un 
videoclip per a Clan Of Xymox, des-
prés del qua li van oferir rodar-ne un 
per a Lou Reed. Scheffer va declinar 
l’oferta. «Un vídeo era bàsicament pro-
moció i la teva peça caducava quan 
passava l’època del disc; un any i mig 
com a molt», explica el cineasta. «Jo vo-
lia fer pel·lícules sobre música que tin-
guessin una altra ressonància».
 El festival In-Edit ha recollit 
aquest any una mostra d’aquestes 

pel·lícules en un cicle homenatge 
amb títols –fins demà se’n pot caçar 
algun– sobre Cage, Varese i Stock-
hausen, entre altres. L’objectiu de 
 Scheffer no és tant traduir aquests 
músics en imatges com transportar 
la seva forma de compondre al cine. 
«Sé que no són pel·lícules fàcils, però 
tenen la seva recompensa. Aquesta 
música no és entreteniment, sinó que 
busca tocar l’esperit i transformarlo». 
 En el primer santoral de Scheffer 
hi ha, sobretot, autors essencialment 
cinematogràfics: Tarkovski, Pasolini, 
Coppola. D’aquest últim, sobretot, La 
conversación, «pel seu tractament del 
so». Va anar a conèixer Walter Murch 
–dissenyador sonor de Coppola en 
aquella pel·lícula o Apocalypse now– 
per rodar el documental Zoetrope 
 people el 1982. «Per a mi és un compo-
sitor modern», assegura. 

una InStItucIó dEl documEntal muSIcal  Però la trobada que va canviar la 
seva vida va ser amb l’experimen-
tal John Cage. «Va ser Marina Abra-
movic qui em va recomanar anar-
lo a veure. Jo volia fer un film sobre 
 Elliott Carter i ella va considerar in-
teressant contraposar aquests dos 
autors. Vaig entrevistar Cage durant 
una hora sense saber gran cosa d’ell. 
Va expandir la meva ment, va canvi-
ar tota la meva manera de veure les 
coses». A més del film sobre Carter/
Cage, Time is music (1988), el seu pri-
mer gran documental sobre música, 
Scheffer va acabar treballant amb 
Cage en altres diversos projectes. 

 Més enllà d’aquesta gran influèn-
cia, Scheffer ha dirigit peces so-
bre Frank Zappa («semblava un roc-
ker però era un experimentador»), 
 Karlheinz Stockhausen (sobre el seu 
Quartet de corda per a helicòpter) i Nader 
Mashayekhi, el compositor iranià 
que es va proposar, com relata Goza-
ran: Time passing (2012), acostar la clàs-
sica i contemporània occidental al 
seu país natal. «Aquesta pel·lícula va 
obrir una nova etapa en la meva car-
rera. M’havia proposat fer ficció, pe-
rò vaig advertir que la clàssica no aca-
bava a Europa i els Estats Units. Havia 
de completar el retrat. Per això ara es-
tic rodant a la Xina una pel·lícula so-
bre el compositor Guo Wenjing». H

“Sé que no són 
pel·lícules fàcils, però 
tenen recompensa; 
aquesta música  
no és entreteniment”

33 El documentalista holandès Frank Scheffer, ahir a Barcelona.
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