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QUADERN DE TEATRE

Ostermeier, un jove mestre

Els seus muntatges es distingeixen pel rigor dels seus plantejaments, tant en la selecció dels
textos com en la implicació social de la trama i en la seva solució escènica i interpretativa

Juan Carlos Olivares

Pot semblar excessiu dedicar-li tant d'espai a un director de gairebé només 36 anys, l'edat actual de
Thomas Ostermeier. Tot i que amb els anys ha perdut l'aura de nen prodigi de l'escena europea, la
solidesa del seu treball ha substituït amb èxit el mite de la precocitat. Hi va haver un temps en què
semblava condemnat a repetir el trist esquema de fulgor i mort -artística, se sobreentén- dels que
sorprenen prematurament amb la seva obra i es consumeixen entre les adulacions.

La barraca de l'èxit

El seu treball com a gestor de la Baracke del Deutsches Theater de Berlín (sala alternativa en més d'un
sentit, especialitzada en la dramatúrgia contemporània, associada a un dels teatres nacionals de la
capital alemanya) es va convertir en una espectacular targeta de presentació que li va suposar el salt a
la direcció artística col·legiada de la Berliner Schaubühne am Lehniner Platz.
En els quatre anys al capdavant de la Baracke (entre el 1996 i el 1999), es va parlar finalment de la
renovació de la dramatúrgia alemanya. Havia nascut un nou referent per al teatre centreeuropeu. Una
sala radical en els seus plantejaments -a l'ombra protectora i còmplice d'una gran institució- que va
optar per convertir el text en l'eix del seu programa artístic.
Objectiu principal: recerca i captura de nous autors, primer alemanys, després també centreeuropeus i
anglosaxons, amb històries que parlin del present amb un llenguatge propi. Al servei d'aquests textos es
posava la direcció d'escena, en una cura equilibrada entre la paraula i la presència física dels actors. En
el 1998, la Baracke va ser elegida per la crítica com el millor teatre de l'any a Alemanya. En el 1999
l'equip de Thomas Ostermeier es canvia a la Schaubühne i la Baracke clausura la seva efímera
existència. Alguna cosa de molt personal hi havia d'haver en aquest projecte perquè la seva
supervivència estigués tan lligada als seus creadors.

Presentació a Catalunya

D'aquesta primera etapa s'han vist a Catalunya Disco Pigs d'Enda Walsh (Sitges Teatre Internacional) i
Shoppen & Ficken de Mark Ravenhill (Teatre Lliure de Gràcia), dos exemples de realisme brutal en
llengua anglesa, adaptat a la idiosincràsia dramàtica d'Ostermeier, poc interessat en l'escàndol fàcil, en
la persecució exclusiva d'aquells projectes per épater la burgesia.
El discutit i discutible text de Ravenhill es transformava amb els actors de la Schaubühne (Ostermeier
no va abandonar els seus primers muntatges a la barraca) en un esplèndid exercici de disciplina
interpretativa. L'amfetamínica dramatúrgia del britànic -un autor pres d'un discurs limitat i reiteratiu-
adquiria una nova qualitat amb el treball gairebé circense dels actors alemanys. Una entrega física
modulada per les capes emocionals que Ostermeier ordia entre la gruixuda fibra dramàtica de Ravenhill.
Prosperitat i crisi
Un moment de crisi va ser la seva arribada a la Schaubühne am Lehniner Platz, un dels escenaris que
han marcat la història teatral de Berlín dels últims trenta-cinc anys, des que en el 1970 va assumir-ne la
direcció artística Peter Stein. En aquest referent del teatre compromès, aterra el 1999 Ostermeier,
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acompanyat per Jens Hillje, Sasha Waltz i Jochen Sandig. El seu projecte és convertir la Schaubühne
en un laboratori d'investigació de teatre (Hillje/Ostermeier) i dansa (Waltz/Sandig).
Però la línia iniciada a la Baracke no obté d'entrada la mateixa resposta de la crítica en el gran escenari
de la Schaubühne. Només la seva perseverança, la fidelitat al seu ideari teatral i l'acceptació general de
les seves últimes obres, en què pas a pas s'endinsa en la revisió d'alguns clàssics europeus, han
convertit aquest moment de dubte sobre la honestedat del seu teatre en un episodi passatger. Aviat va
arribar l'auxili del reconeixement internacional, amb estrenes a Edimburg, premi a Taormina i el recent
nomenament com a assessor artístic convidat a Avinyó, festival que va presentar quatre dels seus
muntatges l'edició passada del 2004: Woyzeck, Nora, Disco Pigs i Wunschkonzert. Un programa que
pràcticament calca la targeta de presentació d'Ostermeier en els escenaris catalans.

Retorn a Catalunya

El retorn d'Ostermeier a Catalunya ve acompanyat per aquestes petites incongruències que mantenen
viu l'interès pel teatre. Fa un mes es va presentar al festival Temporada Alta de Girona Wunschkonzert,
l'obra de Franz Xaver Kroetz que als anys 80 va dirigir Ricard Salvat i en l'últim Festival de Sitges va
recuperar Carme Portaceli amb el títol de Cançons a la carta. Amb l'única novetat que Ostermeier havia
plantejat aquesta obra sense text com la segona part d'un díptic que s'iniciava amb la Nora d'Ibsen.
El nexe d'unió estava en la mateixa actriu protagonista (Anne Tismer) i en el vincle metateatral que
Ostermeier havia creat entre l'anònima solitària del drama de Kroetz i Nora. Per Ostermeier -que
imagina un final sagnant per trencar el matrimoni Helmer-, Nora i la dona que escolta un programa de
cançons dedicades són el mateix personatge, en una evolució lògica de la seva biografia l'única solució
possible de la qual és el suïcidi. Per a Nora no hi ha perdó per haver trencat la tranquil·litzant convenció
d'una família estable. La societat castiga la dona independent amb una ferotge solitud. Amb aquest pes
està obligada a subsistir. L'única sortida són el silenci i les pastilles.

Cuidar l'actor

El més sorprenent de la seva versió de Wunschkonzert és la precisió amb què s'expressa l'actriu. El que
ja s'havia constatat a Shoppen & Ficken queda ratificat en la intensitat de l'actuació sense paraules
d'Anne Tismer. En el fons, Ostermeier reivindica un cert retorn a les bases fonamentals del teatre:
l'autor i l'actor. Dos directrius que, curiosament, no l'han portat a liderar un moviment neoclàssic sinó a
consolidar el llenguatge dramàtic contemporani i allunyar-lo de qualsevol temptativa de frivolitat estètica
o d'esclavitud a una moda passatgera.
Els seus muntatges es distingeixen pel rigor dels seus plantejaments, tant en la selecció dels textos, en
la implicació social de la seva trama, com en la seva solució escènica i interpretativa. Les escenografies
de les seves produccions acostumen a ser un espai de suport al text i als intèrprets. El decorat té un
protagonisme relatiu, gairebé sempre circumscrit a un acotament coherent amb la idea general de
l'obra.
No es persegueix l'impacte visual ni l'exhibicionisme tecnològic. Per captar l'atenció de l'espectador s'ha
de recórrer a l'interès del text -en la seva doble faceta com a obra artística i social- i a la capacitat dels
intèrprets de fer arribar amb la màxima intensitat el missatge, en un subtil maridatge de la idea, l'acció i
l'emoció. Vade retro al recurs fàcil del mètode, del psicologisme de manual. El text d'Ostermeier és -en
el sentit més ampli- un teatre del present. Una concepció de la dramatúrgia que se sustenta en el pes
real de l'autor i en la credibilitat immediata del treball actoral.

Germanor
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La presència d'Ostermeier al Lliure és alguna cosa més que afinitat generacional i oportunitat artística.
Entre Ostermeier i Àlex Rigola hi ha certs paral·lelismes. Dos dels títols dirigits per l'alemany (el
Woyzeck de Büchner i el Suzuki de Schipenko, un dels autors auspiciats per la Baracke) també han
passat per les mans del català. Coincidències que són importants en un altre nivell: la importància que
els dos donen a una idea contemporània del teatre sense perdre's en escarafalls modernitzants. Potser
el llenguatge de Rigola està més atent a la deconstrucció del discurs amb elements deixats d'unes altres
disciplines, com la dansa o la música en directe, però els dos convergeixen en el pes social del seu
discurs i en el protagonisme de l'actor, modelat amb una cura que acostuma a ser una raresa en el
teatre que es pretén trencador.

“Concert a la carta”, l’última obra dirigida per Ostermeier, s’ha vist fa un mes en el marc de Temporada Alta
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