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Patricia Phelps de Cisneros, rere una obra de Jesús Soto

Adreça desconeguda

Autora: Kathrine Kressmann
Taylor
Direcció: Lluís Homar
Lloc i data: La Villarroel
(23/I/2013)

JOAN-ANTON BENACH

Setanta-cinc anys després de ser
publicada, Adreça desconeguda, la
novel·la epistolar de Kathrine
KressmanTaylor (1903-1997), con-
tinua sent valorada com un senzill
i breu exercici literari capaç d’ex-

plicar al món la naturalesa malig-
na del nazisme. Una síntesi de
l’horror que va provocar l’arriba-
da de Hitler al poder, el 1933. Ar-
ran d’aquesta versió teatral, he tor-
nat a llegir el llibre de Kressmann
(La Magrana, 2000), de seixanta
pàgines, algunes en blanc, i he
comprovat que el joc de cartes
entre el jueu nord-americà Max
Eisenstein i l’alemany Martin
Schulse, l’amic i soci d’una galeria
d’art a SanFrancisco i ara resident
aMunich, conserva la seva capaci-
tat d’impressionar i confirma el
fet que un espectacle teatral i/o ci-
nematogràfic poques vegades pot

superar el seu original literari.
Alerta: aquesta Adreça descone-

guda és un muntatge excel·lent.
Homar, en el paper de Martin,
l’alemany ràpidament seduït per
l’ascens del nacionalsocialisme, i
Eduard Fernández com el jueu
Max, que es considera traït pel
seu millor amic i se’n venja escri-
vint-li unes missives emmetzina-
des, componen un duo excepcio-
nal. Es tracta d’una interpretació
irreprotxable, tant en llegir les car-
tes que envien com, encara millor,
quan n’acusen recepció. En efec-
te, quan cadascun dels perso-
natges ha d’interioritzar el que l’al-
tre ha escrit es refugien en un
silenci enormement expressiu, en
Max, a causa del patiment per la
traïcio rebuda, que l’obliga a la

venjança, i enMartin, pel pànic de
veure’s assetjat i condemnat pels
nazis, als quals s’havia lliurat en
cos i ànima.

A la suggestivitat que suposa
per a l’espectador aquest combat
només s’oposen, al meu entendre,
uns canvis d’ubicació escènica
dels dos intèrprets,massa continu-
ats i superflus. I no em refereixo
als estrictament necessaris, atès
l’espai central de la representació,
que obliga a fer uns desplaça-
ments imprescindibles per tal que
la visibilitat de cada personatge
arribi a tothom, sinó a uns movi-
ments dels actors i del mobiliari
que em semblen perfectament gra-
tuïts, tant comel quadrilàter llumi-
nós que descendeix lentament, un
apunt simbòlic que l'il·luminador

distingit del muntatge (Xavier Al-
bertí) s’hauria pogut estalviar.
Vull pensar que nodeu ser així, pe-
rò aquests detalls complementaris
podrien delatar una desconfiança
envers la força comunicadora
d’un text extraordinàriament hà-
bil i commovedor.

L’espectacle val la pena pel
text, esclar, i per l’actuació formi-
dable d’Homar i Fernàndez, la
qual, de totamanera, no ha fet obli-
dar la que Jordi Bosch i Ramon
Madaula van oferir el 2006 al tea-
tre Borràs, dirigits per Fernando
Bernués (amb una disposició es-
cènica a la italiana que va funcio-
nar més bé). De fet, el text de
Taylor sempre serà un regal impa-
gable per a uns actors de primera.
Sempre.c
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Madrid

Ja fa un quant temps que els
grans museus d’aquesta banda de
l’Atlàntic van descobrir que l’art
d’Amèrica Llatina era molt més
que l’expressió d’una cosa folklò-
rica, exòtica i marginal, i van des-
terrar definitivament aquella vi-
sió mandrosa i estereotipada que
reduïa l’expressió artística de
l’artde tot un continent auna figu-
raciómàgica i tràgica. Per contra,
avui la imatge que ens passa pel
capquanespensa en l’art llatinoa-
mericà és la de l’abstracció geo-
mètrica, i no hi ha museu que no
anheli incloure en els seus fons ar-
tistes comJoaquínTorresGarcía,
Jesús Soto, Carlos Cruz-Diez,
Hello Oiticica, Gego o Lygia
Clark. “S’ha tapat un tòpic amb
un altre tòpic”, assenyala Manolo
Borja-Villel, director del Museu
Reina Sofia i comissari amb
Gabriel Pérez-Barreiro de La in-
venció concreta, una gran mostra
que desplega per primera vegada
a Europa la col·lecció de la vene-
çolana Patricia Phelps de Cisne-
ros.Ho fa d’unamanera esplèndi-
da, però, sobretot, ens mostra
com els corrents abstractes, neo-
concrets i cinètics que van recór-
rer Llatinoamèrica entre els anys
trenta i seixanta del segle passat
no constitueixen un moviment
unitari, sinó que es tracta d’un
moviment molt més ric i variat,
digne d’atenció detallada. Com
els mateixos artistes. La seva ma-
nera de concebre l’art, el seu
paper en la societat i les seves in-
tencions varien substancialment
d’uns als altres sota l’aparença
d’un llenguatge comú.
La invenció concreta –fins al 16

de setembre– reuneix prop de
200obres de la col·leccióde la ve-
neçolana Patricia Phelps de Cis-
neros,mecenes que va començar
a comprar als anys seixanta,
quan el geometrisme encara no
havia sortit de les catacumbes,
traspassat l’estret cercle dels en-
tesos, i que avui disposa d’una de
les col·leccions més importants
delmón.El seu feliç desembarca-
ment al Reina Sofia, que inclou

prop d’una trentena d’obres do-
nades en el seu moment al Mo-
MA, s’inscriu dins d’un acord
que preveu la cessió en règim de
comodat d’una cinquantena de
peces. Una vegada l’exposició
tanqui portes, s’integraran als
fons del museu. A més a més, la

col·leccionista –més que propie-
tària, diu que se sent “custodia”–
va donar una obra primerenca
de Juan Muñoz.
El recorregut dissenyatpels co-

missaris, Borja-Villel iGabriel Pé-
rez-Barreiro, director de la
col·lecció, és un autèntic plaer
per als sentits, sembrat d’obres
d’una gran bellesa formal, com-
plexes i sofisticades, dialogants,
que darrere d’una aparent visió
delmón comúpositiva i optimis-
ta sóncapaces decrear espais psí-
quics –com les escultures de Ge-
go, entre la transparència i la visi-
bilitat– oposar-se a dialogar amb
el visitant, com els bichos de
Lygia Clark, escultures mòbils
les possibilitats de les quals
vénen donades tant per l’estruc-
tura pròpiade l’obra compelmo-
viment que l’usuari vulgui do-
nar-li. Responent al repte del
director del Reina Sofia d’oferir
una lectura diferent a la del mo-
del clàssic, geogràfic o cronolò-

gic, Pérez-Barreiro ha agrupat els
autors segons les seves intenci-
ons. “L’abstracció és un mateix
llenguatge amb diferents signifi-
cats”, diu.
La mostra està dividida en

cinc parts: Geometries, en què
s’estableix el diàleg entre unqua-
dre deMondrian amb set artistes
llatinoamericans;Diàleg, ambpe-
ces que requereixen la participa-
ció de l’espectador; Il·lusió, que
al·ludeix als efectes òptics de les
obres; Vibració, dedicada a l’art
cinètic, en què destaca una es-
plèndidapeçadeCarlosCruz-Dí-
ez, iUniversalisme, que enfronta
les obres de Torres García iMira
Schendel. Pel camí hi ha espais
monogràfics dedicats a artistes
individuals, comJesús Soto, Ale-
jandro Otero, Gego i Willys de
Castro, aquest últim la gran sor-
presa de la mostra, autor d’una
sèrie d’objectes poètics, híbrids
entre pintura i escultura, i un epí-
leg dedicat a Cildo Meireles,
gran artista brasiler enganxat al
conceptualismeenqui els comis-
saris veuen el llegat de l’abstrac-
ció. Un exemple, el seu monu-
mentalFio, un cubde fenc envol-
tat d’un fil d’or en l’interior del
qual hi ha perduda una agulla.c

La mecenes
veneçolana deixarà
en dipòsit 50 obres,
que s’incorporen
als fons del museu

EMILIA GUTIÉRREZ

ElReinaSofiadesmunta tòpics sobre
l’abstracciógeomètrica llatinoamericana
Elmuseu presenta a Europa la col·lecció de Patricia Phelps de Cisneros

Un llenguatge,
diferents
significats. De
dalt a baix, Torsió
de Willys de Castro
(1958); Pintura
d’Helio Oiticica
(1959); Composi-
ció (1953) de Lygia

Clark, i una obra
sense títol de Lygia
Pape (1954)


