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Ostermeier revisa lahistòriaalemanya
amb ‘ElmatrimonideMariaBraun’
El Temporada Alta presenta a Girona el nou muntatge del gegant alemany

JUSTO BARRANCO
Barcelona

El teatre del gegant Thomas Os
termeier torna a Catalunya. Du
rant anys elsmuntatges del direc
tor de la Schaubühne berlinesa
vandesembarcarperiòdicamenta
Barcelona al Lliure que dirigia
ÀlexRigola, però fa temps que els
teatres de la capital catalana gai
rebé no tenen diners per a la pro
gramació internacional. Així que
el Festival TemporadaAlta deGi
rona ha pres el relleu permostrar
la feinad’undelscreadors inexcu
sablesdel teatreeuropeudelesúl
times dècades. En aquest cas arri
ba amb una obra altament simbò
lica i d’enormepotència escènica:
ElmatrimonideMariaBraun, una
pel∙lícula de 1979 d’un altre gran
rebeldelacreaciógermànica,Rai
ner Werner Fassbinder, el guió
del qual Ostermeier (Soltau,
1968) ha transformat en una obra
queavui, ambl’hegemoniaalema
nya a la Unió Europea, ressona
commai, iqueespresentaaquesta
nit al teatremunicipal deGirona.
L’obra recorre la història ale

manyadesdel tètric final de la Se
gona Guerra Mundial fins a l’any
1954, quan l’economiadel país es
tà de nou disparada i els germà
nics vencen alMundial de Futbol

la favorita Hongria. Un recorre
gutcapa l’orgullnarrata travésde
la difícil vida d’una dona que a la
famolenca Alemanya de la post
guerra les passa benmagres i aca
baenunclubdecambreres... pera
soldats americans. Presonera de
les circumstàncies, utilitzant els
homes i sentutilitzadaperells, ar
ribarà al cim d’una gran empresa
quedirigirà ambèxit. Simbolisme
encada frase.
“Maria Braun és una dona que

actuacomunhome.Unadonaque

pren el poder, i això significa
prendre el poder econòmic”, diu
Ostermeier, que explica que en el
cognom de la protagonista “hi ha
una al∙lusió a Eva Braun, l’amant
deHitler, i amés, al color dels na
zis”,mentre que, remarca, al nom
hi “tens Maria, la Verge, que re
neix com Alemanya amb el seu
passat, una dona, Maria Braun,
que famoltes coses que sónmeta
fòricament veritat per a aquesta
jovenació: no fixarse en les emo
cions, nomirar enrere, no enfron

tarse a la culpa, no esmentar el
que va passar a la guerra i obses
sionarse amb l’èxit”.
Ostermeier conclou que l’obra

“parla d’Alemanya substituint la
culpa després del fracàs a la guer
ra i després del final d’una ideolo
gia ide l’horror.Hihaungranbuit
ques’had’omplirambalgunacosa
no ideològica, que va ser l’econo
mia perfecta. Alemanya va posar

totelseupoderiesforçenl’econo
mia.Vacomençar tot allà i avui en
podem veure els resultats. He
portat aquesta obra a París, a Ità
lia, i quan la portes fora encara té
més ressons perquè esmira a tra
vésdelsullsd’altresnacionseuro
pees.Ésmoltpertorbadorveurela
imatge d’una jove Alemanya que
prova de tornarse a posar dreta
veient on tornem a estar avui, do
minant econòmicament, i veure
una nació sense pietat, bastant
fredaen les seves emocions”.!

“L’obra parla de com
Alemanya després de
la guerra substitueix
la culpa per una
economia perfecta”

ARNO DECLAIR

Ursina Lardi en una escena d’Elmatrimoni deMaria Braun

Acord al
Liceu per
desconvocar
la vaga
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

La direcció general del Gran
TeatredelLiceuvaarribarahir
aunacordambelcomitèd’em
presa,per laqualcosal’aturada
de dues hores que afectava, a
partir de demà, les funcions de
Benvenuto Cellini ha estat des
convocada. Els treballadors
van acceptar així la proposta
del Tribunal Laboral de Cata
lunya, és a dir, periodificar en
sis anys la devolució de les pa
gues extres de 2013 a 2017, co
mençant a cobrar a partir del
primer trimestredel 2016.
Satisfeta amb l’acord, l’em

presa s’obliga així mateix a
avançar els pagaments en cas
que les administracions aug
mentin les seves aportacions
durant els dos propers anys, i
sempre que els ingressos ordi
naris es mantinguin segons el
pressupostat. En aquest cas,
“el 50% d’aquesta pujada es
destinarà a pagar els endar
reriments”.
Pel director general del tea

tre,RogerGuasch, “elLiceuha
recuperat la pau laboral en el
momentmésnecessari,quanel
teatre està començant a agafar
aire”. L’empresa ha retirat la
demandaper vaga il∙legal.!
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PALAU, LICEU I L’AUDITORI
Del 20 dic. 2015 al 1 ene. 2016
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·Strauss Festival Ballet Ensemble ·

DE AÑO NUEVO
GRAN CONCIERTO

ORQUESTA
CON

mundial!
mundi
m ndidiEstreno

ORQUESTA SINFÓNICA DEL TEATRO ESTATAL

DE ÓPERA Y BALLET DE ROSTOV

GRANTEATRE DEL LICEU
25 dic. 2015 · 21:30h
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DESCUENTO

ESPECIAL NIÑOS
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DEL LICEU

�La elegante acrobacia del ballet clásico�
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L’AUDITORI
26 dic. 2015 · 21:00h 2 ene. 2016 · 21:30h

BALLET ESTATAL

SOBRE HIELO DE

SAN PETERSBURGO
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AUDITORI FÒRUM - CCIB
11 dic. 2015 · 21:00h 12 dic. 2015 · 18:00h

�Atletas olímpicos convertidos en bailarines,
o bailarines que son a la vez atletas,
demuestran la excelencia artística.�
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