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Una imatge de ‘Le roi des dollars’ (1905), de Segundo de Chomón

QUADERN DE CINEMA

Una tarda amb Jordi Sabatés
C a r l o s L o s i l l a

1.
Retorn als primitius
Avui mateix es podrà veure a la Sala Simfònica de
l’Auditori de Barcelona, en el marc de les activitats del
Fòrum Ciutat, un espectacle que barreja el cinema amb
la música i la màgia. Es titula Música per a una il·lusió:
Univers Chomón, el seu responsable màxim és Jordi
Sabatés i a finals de l’any passat es va estrenar al Teatro
de la Abadía de Madrid. El pianista i compositor català,
com sabeu, és un professional inquiet i sempre en
marxa. Recordo, per exemple, els anys setenta, aquella
època daurada de la música barcelonina, laietana, quan
ell col·laborava amb gent com Toti Soler, Santi Arisa i
Maria del Mar Bonet. Recordo també els seus discos en
solitari, Ocells del més enllà i Tot l’enyor del demà, gravats
quan tots plegats encara crèiem que el rock i el jazz
podien gaudir d’algun futur en aquest país. A la dècada
següent, Sabatés es va dedicar als trobadors medievals,
al ragtime i als lieder, entre altres coses. I als noranta la
seva passió pel cinema va començar a materialitzar-se
als espectacles Nosferatu en concierto (1990), El mundo
mágico de Georges Méliès (1995) i Keatoniana (1998).

Fa pocs dies em vaig veure amb en Jordi al bar
Bauma, una tarda humida i boirosa. El lloc és ja tota
una institució barcelonina i crec que, d’alguna manera,
va dictar el to alhora relaxat i nostàlgic de la nostra
conversa. L’espectacle, segons em va explicar, surt, com
tots els que ha creat fins ara, de la seva concepció del
que deu ser la il·lustració musical dels clàssics muts,
una pràctica molt freqüent però no sempre reeixida. De
fet, per Sabatés no es tracta d’il·lustrar, sinó de
comentar. La música no és un mer rerefons, i fins i tot
pot explicar una història paral·lela a la de les imatges.
Únicament poden assolir la categoria de clàssics, em
diu, aquelles obres que són susceptibles d’una
renovació constant. Per tant, el seu respecte per
Murnau, Buster Keaton i, ara, Chomón no és el del
cinèfil aplicat sinó el de l’experimentador, el d’aquell
que vol fer una obra pròpia d’un material preexistent.
Tot plegat podria ser molt pop, o postmodern, o com
vulgueu dir-ne, però a mans de Sabatés resulta
senzillament original i estimulant.

En aquesta ocasió, el nostre home treballa amb
quinze pel·lícules de Chomón, amb un mag i amb un
director d’escena, Víctor Molina, que fins ara ha estat
vinculat al Teatre Malic i a la Sala Beckett. El mag és
Jesús Julve, més conegut per Hausson, que, a més de
protagonitzar Los martes mágicos del restaurant Orotava,
ha col·laborat amb gent com Hermann Bonnín i Calixt
Bieito en diversos muntatges teatrals. I la seva missió,
com la de Sabatés, és conversar amb les imatges de la
pantalla, superposar la seva màgia a la del cinema de
Chomón. En un moment determinat, per exemple, es
projecta La casa embrujada (1908), a la pantalla els
mobles es mouen sols i a l’escenari Hausson fa levitar
una taula. La intenció de Sabatés, segons em continua
dient al Bauma, és permetre una
nova lectura de les pel·lícules del
pioner aragonès, canviar la per-
cepció de l’espectador pel que fa
a aquest tipus de cinema.

2.
La màgia del cinema
Tots sabem que Joan Brossa era
un gran amant del cinema, el
circ i la màgia, per ell un trium-
virat inseparable en el qual la
realitat s’esvaïa per deixar pas al
somni, a l’altre costat del mirall.
Brossa va escriure per a Hausson
un espectacle titulat Gran sessió de
màgia en dues parts, estrenat al
Teatre Romea de Barcelona, on el
mag assumia les lliçons del
mestre i convertia el seu llen-
guatge en una mena de narració
visual. També Sabatés vol fer
alguna cosa així amb Música per a
una il·lusió, ja que aquesta il·lusió té dos significats: la
il·lusió i la màgia del cinema com a evasió del món real,
però també com a forma de coneixement produïda pel
fet d’esborrar les fronteres entre la pantalla, l’escenari
i el públic. No és casualitat que, segons em diu, una de

les pel·lícules preferides de Sabatés sigui El moderno
Sherlock Holmes (1924), de Buster Keaton, en la qual el
còmic, com farien Woody Allen i Mia Farrow molts
anys després a La Rosa Porpra del Caire, confon realitat i
ficció a l’interior i a l’exterior de la pel·lícula.

Per tot això, no és per atzar l’elecció de Segundo de
Chomón com a matèria principal de l’espectacle. Nascut
a Terol i mort a París als 58 anys, es tracta, segons diu
Georges Sadoul al seu Dictionnaire des cinéastes, del “pioner
que va aportar més coses als trucatges, juntament amb
Méliès”, i també del primer que va utilitzar el tràveling
en un estudi. Això va ser al rodatge de Cabiria (1914), la
superproducció muda de Giovanni Pastrone, però
Chomón també va participar en el Napoleón (1927) d’Abel
Gance, i de 1905 a 1911 va treballar a la Pathé francesa
com a responsable del que ara en diem “efectes
especials”. Abans, però, s’havia establert a Barcelona, on
es va interessar vivament per les relacions entre el
cinema i el teatre, va participar en alguns espectacles
d’Adrià Gual representats a la Sala Mercè de Barcelona
i va experimentar amb un grup d’actors que, darrere
d’una pantalla, posaven veus i efectes a les imatges
projectades. Penso, mentre parlo amb ell, que Sabatés
pertany a aquesta tradició, a l’herència d’aquests
il·lusionistes a la recerca de l’espectacle total.

3.
Tristor de capvespre
Quan Sabatés em parla de les seves preferències
cinematogràfiques no pot deixar de fer-ho, també, de
les musicals. Per ell, el cinema i la música popular són
branques d’un mateix arbre, i per això anomena
Keaton i els còmics del mut al costat de Bessie Smith,
Fats Waller i Jelly Roll Morton. Afegeix que també li
agraden Alfred Hitchcock i Charlie Parker, però que no
hi ha res com els primitius. De sobte, menciona Ingmar
Bergman i un dels seus últims films, En presència d’un
clown, que nosaltres només hem vist a la televisió. Diu
que cada cop que la veu l’emociona i l’espanta com la
primera vegada: el discurs sobre els llums i les ombres
del cinema, sobre la seva màgia perversa. Música per a una
il·lusió es més amable, diu coses molt semblants a
l’espectador sense causar-li aquesta angoixa. I llavors cita
Borges: “Un gran creador també crea els seus
precursors”. En el fons, Bergman és fill de Keaton i de
Méliès, fins i tot de Chomón: a Prisión (1948), una de les
obres primerenques del mestre suec, els protagonistes
veuen una pel·liculeta muda en què un home disfressat
d’esquelet apareix i desapareix de la imatge al llarg d’un
ball alhora còmic i inquietant.

Sabatés em parla ara del fil
perdut de tota aquesta tradició,
de com está desapareixent
l’espectacle entès com a diàleg
entre el món real i l’univers que
hi ha més enllà de les imatges,
de la representació. Segueix
amb Hitchcock i menciona
Psicosis. “Mentre Anthony
Perkins li clava les gavinetades
a Janet Leigh –diu–, sentim els
violins estridents de la música
de Bernard Herrmann, però a
més Hitchcock ja s’ha
preocupat, a l’escena anterior,
d’ensenyar-nos els ocells
dissecats. Alguna cosa així és el
que vull aconseguir jo quan
parlo de simbiosi entre cinema
i música”. Sortim al carrer, a la
llum esmorteïda d’aquest
capvespre descolorit. I llavors
em truquen d’aquest diari per
notificar-me la mort d’Ángel
Fernández-Santos, un dels

darrers crítics d’una generació que encara conservava
la memòria de tot aquest cinema. L’onze de desembre,
a Barcelona, Música per a una il·lusió il·lustrarà la
cerimònia dels premis del cinema europeu. Un destí,
sens dubte, alhora adient i paradoxal.

▼
La intenció de Sabatés
és permetre una nova
lectura dels films de
Chomón, canviar la
percepció de
l’espectador en aquest
tipus de cinema.

L’onze de desembre, a
Barcelona, Música per a una
il·lusió il·lustrarà la
cerimònia de lliurament
dels premis del cinema
europeu.


