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Al Temporada Alta de Girona s'ha vist la versió que Thomas Ostermeier i la Schaubühne han fet
de la pel·lícula El matrimoni de Maria Braun, de Rainer Werner Fassbinder. Tragèdia i farsa, nervi i
fredor: tecnologia teatral alemanya.

Fassbinder va aprendre de Douglas Sirk a engrandir els sentiments dels personatges fins que
gairebé no cabien a la pantalla. Va fer uns quants, molts, melodrames viscerals i tronats sense
l'elegància de Sirk (perduda pels tuguris alemanys), però amb molta veritat i amb la força dels
cops de puny sobre la pantalla gran i a l'estómac de l'espectador. El 2007 el director teatral
Thomas Ostermeier, de la Schaubühne de Berlin, va trobar que la Maria Braun, protagonista
d'aquest film de 1979 que és part de la trilogia de Fassbinder sobre la República Federal
d'Alemanya, retratava millor que cap document d'història la transformació del seu país, de la
desfeta de la ideologia nazi a l'inici de la reconstrucció econòmica (l'obra arriba al 1954). La
segona part de la història de Fassbinder, ara revisitada per Ostermeier, ja la coneixem: a
Alemanya es va passar dels fums dAushwitcz als fums de l'afer Volkswagen.

A Alemanya el director de teatre és, sovint, l'heroi de la funció, i el text dramàtic és només el punt
de partida a desconstruir i manipular per bastir l'escena. Així que Ostermeier ho va veure clar:
sense ganes de reproduir a l'escenari la peli de Fassbinder, jugaria amb personatges, recursos
(altre cop micròfons i càmeres de vídeo, feina temps que no els vèiem) i escenes, i faria servir
l'antiheroïna de Fassbinder per mostrar la trajectòria d'un personatge que il·lustra també una
transició nacional i històrica complexa. La que parteix de la ruïna, l'ocultació de la culpa i el
remordiment, i desemboca en la pèrdua dels sentiments al servei d'un pragmatisme i d'un motor
econòmic que ha acabat dominant les llars alemanyes i, de retruc, les de tota l'Europa. Sinopsi: La
Maria es casa amb l'Hermann Braun durant la segona guerra mundial, i al llarg de la seva vida i
per una sèrie de capítols rocambolescs es veurà com una vídua intermitent: primer el marit
desapareix al front, després es veu condemnat a la presó, i més tard marxa a l'altra punta del món.
Per buscar-se la vida, ella passa de prostituir-se en un bar per a soldats americans a lligar-se vells
empresaris, i així va pujant a l'escala (econòmica i social) gràcies a la seva manera d'actuar, "com
un home". Sap donar cops de colze i avançar-se als seus enemics, fa diners, fins i tot es
construeix la seva pròpia casa. El matrimoni de Maria Braun no és una obra transgènere, només
faltaria, però el transformisme o el canvi frenètic de la buscavides protagonista ens parla de com el
sistema en runes es recompon i es perfecciona amollant-hi les seves pobres criatures. Alemanya
no és un bon país pels sentiments, es diu a l'obra, i també es diu que els sentiments no són més
que una picor a l'entrecuix, i la veritat de tot plegat és a la panxa de qui té gana. Maria no accepta
un llibre de Kleist perquè els llibres cremen massa ràpid, i a ella li cal escalfor, abans de res.

Aquest espai enorme i profund que ha dissenyat Nina Wetzel, com un lounge o un vestíbul dels
cinquanta, emmoquetat i folrat de cortines, és el lloc de l'acció: tot passa aquí, però cada vegada
ens trobem en un lloc i en un moment diferents. L'estratègia d'Ostermeier és la de fer un
espectacle sargit d'escenes que es plantegen mitjançant elements immediats i d'un enginy molt
teatral: el balanceig d'una làmpada de llàgrimes de vidre i una mica de polsim llençat a l'aire pot
presentar un bombardeig; quatre cadires ben distribuïdes i una mica de fum assenyalen el tràfec
d'una estació de tren; una tauleta, un mantell i tres cambrers ens situen en un restaurant de luxe.
Aquests recursos venen acompanyats, al fons, per la gran pantalla que ens va donant un
background físic i informatiu, que s'obre amb tot de nenes rosses alçant el braç amb un Heil!. La
música va marcant el pas d'un acte a l'altre, i les imatges audiovisuals són pautes cronològiques o



metàfores que delimiten una obra que tracta la tragèdia com una farsa, caricaturesca i allunyant-se
del realisme amb l'humor, el nervi i la fredor, precisament, de la que el director ens volia parlar.
Aquesta coherència té l'ull de l'huracà en la captivadora i gèlida Ursina Lardi. Ella no és una
malalta explícita com aquella Hedda Gabler que Ostermeier muntà el 2005, però en el seu amor
més fred que la mort hi nia la psicopatia. Al seu voltant, tot un remolí de balls i cartes, de
radiacions (Hitler, Adenauer, la final del mundial de futbol de 1954) i moments slapstick, dels molts
personatges que es reparteixen entre els altres quatre quatre actors, canviant alegrement de
vestuari en un tres i no res. Tot gira veloçment al voltant de la figura d'Ursina/Braun, fins que al
final el remolí s'atura en sec i tot crema, amb un foc fred i lent, que dóna pas a una explosió
ensordidora.
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