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'CONCERT A LA CARTA', el gran magisteri d'Ostermaier 

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

DIRECTOR Thomas Ostermaier
TEATRE Sant Domènech (Girona)
DATA 3 de desembre

Thomas Ostermeier (Soltau, Alemanya, 1968), un dels grans creadors actuals, ha presentat a Espanya
(Festival Temporada Alta de Girona) el seu muntatge de Concert a la carta, de Franz Xaver Kroetz.
Una obra sense text que narra les últimes hores d'una dona de classe mitjana que viu sola al seu
apartament i decideix suïcidar-se. Ricard Salvat (1981) i Carme Portaceli (2004) també es van
enfrontar amb aquesta obra.

Ostermeier i Anne Tismer (actriu) proposen un muntatge detallista, dolorós, que des del primer
moment marca la soledat i el buit interior de la protagonista com a antesala del suïcidi. El públic
assisteix a un monòleg silenciós en el temps real que va des que la dona arriba del carrer, amb el cistell
del mercat, fins a la seva mort. El director defineix tots els detalls que enfronten la banalitat de les
accions quotidianes amb la nostàlgia que desprenen les cançons i les dedicatòries als oients d'un
programa de ràdio.

El director dibuixa la senyoreta Rasch com una maniàtica de l'ordre, circumstància que Tismer tradueix
en escena de forma extraordinària. L'escenografia de Jan Pappelbaum col.loca en primer terme els
espais i l'actriu hi marca amb el gest, la mirada i la quietud els estadis que la portaran a la seva decisió.

Kroetz explica un fragment d'una vida grisa. I té en Anne Tismer una grandíssima intèrpret. Ella
protagonitzarà el muntatge d'Ostermeier de Nora (Casa de nines), d'Ibsen, que veurem al Lliure al
gener.
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