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‘ADREÇA DESCONEGUDA’,
un formidable mà a mà

EL PERIÓDICO

AUTORA Catherine

Kressmann
Bosch, Ramon
Madaula TRADUCCIÓ Ernest Riera
DIRECCIÓ Fernando Bernués
LOCAL Teatre Borràs
ESTRENA 4 d’octubre
INTÈRPRETS Jordi

L’última producció del jove Centre d’Arts Escèniques de Reus
(CAER), dirigit per Ferran Madico, ha arribat a Barcelona. Es
tracta d’Adreça desconeguda, versió teatral del text del mateix
títol de Catherine Kressmann
(1903-1996). Aquesta autèntica
joia teatral, dirigida per Fernando Bernués, recrea la relació epistolar que van mantenir, entre el
novembre del 1932 i el gener del
1934, el jueu nord-americà Max
Eisenstein (Jordi Bosch) i l’alemany Martin Schulse (Ramon
Madaula); aquell, propietari
d’una galeria d’art de San Francisco i aquest, el seu soci.
L’obra, en què mai hi ha un
diàleg entre els dos personatges,
fa arribar als espectadors les 19
cartes intercanviades entre Eisenstein i Schulse i comença
quan aquest últim personatge i la
seva família tornen a Alemanya.
Aquesta singular relació epistolar
explica la gradual degradació
d’una amistat profunda, per un
costat, i la profunda fascinació
que l’arribada al poder de Hitler
va provocar entre els joves alemanys, per l’altre. És una petita
filigrana que té en la interpretació dels dos actors catalans la seva gran carta. Un treball actoral
realment descomunal, emocionant en molts moments, original
en la manera d’arribar al públic i,
finalment, del tot compromès
amb la història mateixa.
La lectura del text de Kressmann que fa Bernués permet donar cos en escena als sentiments i

33 Ramon Madaula.
a les emocions que un personatge i l’altre desgranen en les
seves cartes. Adreçant-se sempre al públic, Bosch i Madaula
s’endinsen en un atractiu joc
que impacta enormement en
l’espectador. L’atmosfera intimista es potencia amb la música en directe que executen
Roger Mas (piano) i Fanny Silvestre (violoncel). L’evolució
del personatge que encarna
Madaula, cada vegada més seduït per la doctrina hitleriana
i més instal . lat en l’odi als
jueus, és un altre dels mèrits
de l’actor i del director.
Adreça desconeguda és un
formidable espectacle que demana a crits un públic sensible i que ofereix un mà a mà
entre Bosch i Madaula difícil
d’oblidar. Una obra compromesa, esfereïdora en molts
moments, que avança el que
seria el nazisme i que explica
amb aires dramàtics la ruptura d’una gran amistat. <
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

33 Imatge històrica del viticultor Jean Leon, al seu restaurant de Beverly Hills.

PERSONATGE DE PEL.LÍCULA

Jean Leon, l’estrella del lot
de vins que regala el Club
Els socis s’emportaran les millors ampolles del popular celler
El festival de Sitges va estrenar divendres passat la pel . lícula d’Agustí Vila 3055 - Jean Leon. És la vida
del cellerer càntabre Jean Leon –el
seu verdader nom era Ceferino Carrión–, un home que va emigrar de
polissó als Estats Units i va arribar
a ser el cambrer de confiança de
Frank Sinatra. També va ser qui va
servir el sopar a Marilyn Monroe
l’última nit de la seva vida.
Per celebrar l’arribada del llargmetratge a les pantalles dels cines,
el Club del Lector, amb la col.laboració de l’expert en vins Santi
Amigó –que, per cert, també apareix al film–, ofereix sis esplèndids
lots que contenen la gamma completa de vins dels cellers fundats
per Jean Leon.

Les 100 hectàrees de vinyes de la
prestigiosa marca són al centre de la
comarca del Penedès. Allà hi madura el Terrasola Muscat, que és un vi
blanc amb intensos matisos florals,
lleugerament afruitat i amable a la
boca. Un altre vi atractiu, net i sense
complicacions, és el Syrah Cariñena,
un negre ben equilibrat en la seva
criança en bótes de fusta.
De la casa Jean Leon en procedeix
també el Petit Chardonnay, un agradable blanc de suau tonalitat daurada. Un altre dels vins inclosos en el
regal, el Chardonnay 2003 s’ha considerat aquest any el millor blanc
d’Espanya. Per acompanyar els millors guisats de carn, el més indicat
és el Merlot Jean Leon, un negre
d’una complexitat ben estructurada.

Finalment, i per afegir el punt
d’exquisidesa a la trobada més
romàntica, el Club del Lector proposa el Cabernet Sauvignon dels
mateixos cellers, un producte de
cos consistent que perdura a l’assaborir-lo en cada glop.

q FITXA DE PARTICIPACIÓ
El Club regala sis lots amb els sis
vins recomanats. Els socis han de
trucar al 806.11.77.02 o enviar un
SMS al 5522 amb la paraula Club2
(espai) i el nom complet, fins a les
dotze d’aquesta mitjanit. A l’instant sabran si han estat afortunats.
Els guanyadors podran recollir el
premi el dia 18 d’octubre a La Botiga (Bailèn, 86), de 9.30 a 14 i de 16
a 18 hores.

TROBADA EXCLUSIVA

Juan José Millás presenta ‘Laura y
Julio’, la seva nova novel.la, a 15 socis
El periodista literari Juan José
Millás, conegut pels seus articles a
la premsa i per les seves recopilacions de contes, acaba de llançar la
seva nova novel.la, un relat de ràpida lectura titulat Laura y Julio, publicat per l’editorial Seix Barral.
El text té com a protagonista Julio, que és un home acabat de separar que decideix ocupar una vivenda deshabitada que pertany a un
veí. Però no només agafarà prestada la casa, sinó que a més a més se
n’apropiarà la roba, els costums i
la particular visió sobre la vida.
Una altra de les pedres angulars
d’aquesta història és la relació que
entaula amb Laura, una nena de
pocs anys.

33 Portada del llibre.

Juan José Millás presentarà Laura y Julio davant 15 socis. Perquè
els afortunats tinguin l’ocasió de
llegir el llibre amb antelació a la
trobada, el Club del Lector els proporciona també un exemplar de la
novel.la. Per participar en el sorteig, els titulars de la targeta han
de trucar al número de telèfon
806.11.77.03 o enviar un SMS al
5522 amb la paraula clau Club3
(espai) seguida del nom complet. A
l’instant sabran si han resultat
afortunats. El termini de recepció,
tant de trucades com de missatges,
s’acaba a les dotze d’aquesta mitjanit. Els guanyadors podran recollir
el llibre dimarts que ve, dia 17
d’octubre, a La Botiga (Bailèn 86),
de 9.30 a 14 i de 16 a 18 hores. EL
PERIÓDICO contactarà directament amb els premiats per indicar-los el dia, l’hora i el lloc de la
trobada amb l’autor.

Telèfon fix (RF): Cost màxim 0,35 €/minut. IVA inclòs. Telèfon mòbil (RM): Cost màxim 0,58 €/minut. IVA inclòs. (Operadora dominant: Movistar) Z Servicios, SL: Apartat de Correus 23.186. 08080 BCN

Cost del missatge 0,9 €/SMS + IVA

