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L
a mostra que la Fundació
Juan March de Madrid de-
dica al mestre del color Jo-
sef Albers –Medios míni-
mos, efectomáximo– és sen-

zillament magnífica. Els primers dibui-
xos figuratius d’Albers insinuen la pre-
sència humana en un parell de línies
precises, substituïdesmés tard per tros-
sos de vidre acolorits presos a l’atzar
que travessa la llum. Les pintures de la
sèrie Variants-Toves proposen exerci-
cis diàfans de pigmentació que s’afir-
men sobre el blanc, i fien la seva densi-
tat a la composició geomètrica del pla
múltiple.Negre doblegat és del 1940. En
les Constel·lacions estructurals aquests
plans prenen vida i ens desconcerten
amb desdoblaments infinits mòbils,
fins a arribar als Homenatges al qua-
drat: ara els colors simples es juxtapo-
sen i afegeixen ombres figurades a la
tancada intimitat del quadre.
Albers va ser sempre un alumne do-

blegat d’artífex del color. Entusiasmava
els seus deixebles amb ocurrents obres
monocromes dominades per les oscil·la-
cions del pigment. El seu discutit llibre,
Interacción del color (1963), és avui el
testimoni exemplar d’aquella pedago-
gia de la mirada apresa en els anys mà-
gics de la Bauhaus.
Desterrat a Amèrica del Nord des del

1933, sabent ambprou feines una parau-
la d’anglès, Albers es va concentrar en

l’anàlisi rigorosa de l’univers vir-
tual del color. Recordo al MoMA
un majestuós quadrat concèntric
en grisos i blanc ivori d’Albers,
del 1966 i en oli sobre masonita:
Half past, la suggeridora subtile-
sa d’un savi alquimista. Potser és
aquesta l’aportació més gran de
Josef Albers a la pintura con-
temporània: la comprensió del co-
lor com el resultat de la interac-
ció de colors primaris en seqüèn-
cies controlades d’associacions
cromàtiques.
Les obres potser constitueixen

per a la crítica actual un pre-
cedent del minimalisme, però
sense la seva tancada bateria
constructiva. El 1950 Albers co-
mença a ensenyar a la mítica es-
cola californiana BlackMountain
College. Recuperava d’aquesta
manera una oblidada tradició
pràctica i artesanal: l’art és pintura, tan
sols pintura, més experimentació i des-
tresa tècnica.
El quadrat ara és la figura primordial

del seu laboratori artístic: plans de co-
lor inscrits o sobreposats en els quals
ens intriga l’espai d’interferència que
els defineix com a qualitats estètiques
autònomes: vermell sobre vermell tan-
cat en quadrats simples que només dis-
tingeix el matís. Una genuïna economia
de la forma.

La combinatòria de silenciosa signifi-
cació emocional, com van entendre els
seus alumnes: “Volia fer del color l’ori-
gen del quadre i dissoldre l’esquema
compositiu… pintar per pintar, res
més”, escrivia un minimalista Nolan el
1969. Color, llum i geometria.
Tot i això, el procés creatiu d’Albers

té l’origen a l’escola de Bottrop, la petita
ciutat minera on el seu pare era fuster i
pintor. A City (1928) la transparència
del vidre multiplica els colors, commés

tard les línies de força en blanc i
negre subratllen lesmutacions to-
nals de la superfície pictòrica. La
fragmentació de l’espai pictòric
sense perspectiva, après de Mon-
drian iMalévitx: dos colors associ-
ats produeixen l’efecte d’un ter-
cer que percebem nítidament, l’a-
xioma ideal d’Albers. No és casual
que els ensenyaments d’Albers xo-
quessin amb l’espectacular pintu-
ra d’acció de l’expressionisme abs-
tracte. Posaven en qüestió els dog-
mes del nou art nord-americà:
l’acció pictòrica objectiva, el dego-
teig de color sobre la tela (Po-
llock), i l’expressivitat subjectiva,
lírica de Kooning, per exemple.
Un crític tan dotat com Hans

Hofmann va reduir l’art del color
d’Albers a simple proposta pictò-
rica, decorativa. Un diagnòstic es-
biaixat. Desestimava a ulls clucs

la radical experiència artística d’Albers
al París fauve i cubista en trencar el se-
gle XX, i la seva dilatada activitat do-
cent a les aules de la Bauhaus prebèl·li-
ca i entusiasta. Albers va ser el primer
artista exiliat i actiu que va protagonit-
zar una retrospectiva al MoMA de l’es-
tricte Barr el 1964. Potser sense saber-
ho, anys enrere Frank Stella rendia el
millor homenatge a l’il·lusionat mestre
de Bottrop. “La pintura és color en ac-
ció”. Una aventura silenciosa.
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Homenatge al quadrat (1950)
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La prestigiosa companyia me-
xicana Teatro Línea de Sombra
ha inaugurat aquest cap de set-
mana el programa Frontera
amb l’espectacle Amarillo. Cal
recordar que el concepte de
frontera és l’eix temàtic d’in-
quietant actualitat que Xavier
Albertí va triar per a la tempora-
da 2013-2014, complementari a
l’anàlisi i difusió de la producció
dramàtica autòctona, clàssica i
contemporània, a més de mos-
tres eventuals del millor teatre
universal. L’elecció, inequívoca-
ment oportuna, tal vegada fóra
bo estendre-la a d’altres exerci-
cis del TNC, atès que el concep-
te fronterer s’associa a uns fenò-
mens conflictius –Lampedusa,
Melilla...– que no tenien el dra-
matisme d’ara quan Albertí va
assumir el seu càrrec actual.
De moment, Línea de Som-

bra, amb direcció de Jorge Artu-
ro Vargas, ens haurà mostrat
ambAmarillo –aquesta tarda úl-
tima funció– una vibrant evoca-
ció, entre poètica i onírica, de
l’èxode inacabable d’homes i
dones de Mèxic cap als Estats
Units, per la frontera de Texas.
Amarillo és una ciutat al nord
d’aquest estat nord-americà, tra-

vessada per la cèlebre carretera
66 i destí del multitudinari som-
ni migratori. Quatre-centes mil
persones indocumentades l’any
intenten fugir de la misèria per
aquest punt, el qual, alhora, “és
la frontera amb més trànsit co-
mercial del món, amb una xifra
(de transaccions) d’uns 367.000
milions de dòlars a l’any” (Amé-
xica. Guerra en la frontera, edito-
rial Vullamy). Si poden superar
la vigilància fronterera, als indo-
cumentats els queda encara el
desert. I Amarillo, diu Jorge Ar-
turo Vargas, evoca el sol can-
dent de la regió, el resplendor a
l’horitzó de la terra promesa.

A l’espectacle de la compa-
nyia mexicana, quatre actrius i
dos actors intenten recrear les
dificultats que han de vèncer els
emigrants: la sorra omnipre-
sent, la necessitat d’aigua que és
la gran obsessió, el brogit de La
Bestia, que així s’anomenen els
trens de mercaderies que han
d’assaltar els clandestins en el
seu viatge a la felicitat... o a la
frustració. Un dels actors inten-
ta una i altra vegada l’abordatge
del seu alliberament damunt del
mur on una explosió d’imatges
videogràfiques suggereix els an-
hels somniats, però també els
mites que s’han anat esfondrant.
Les imatges no descuiden la ins-
tal·lació del grup Art Farm que
el 1974, prop d’Amarillo, va mig
enterrar, inclinats pel morro,
deu Cadillacs com a símbol del
declivi del Somni Americà. De
vegades l’actor ha de recordar
les víctimes mortals que també
provoca la fugida desesperada
–2000 en els darrers anys–men-
tre que el segon actor evoca un
ingenu i matusser Buffalo Bill,
definitivament caducat.
Comadmet el director,Amari-

llo és més que res una instal·la-
ció on les emocions sorgeixen
de les referències i els símbols
més que de les paraules. Amb
una excepció colpidora: el poe-
maDeath, queHarold Pinter de-
dicà a unamiserable imortal víc-
tima anònima, abandonada en
un voral qualsevol de la carrete-
ra que l’havia de dur al paradís.c
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