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El director de la Schaühbune, escenari que ha marcat la història teatral de Berlín, aterra al Lliure

Ostermeier actualitza amb 'Nora' la 'Casa de nines' d'Ibsen

REDACCIÓ

Nora', el muntatge que es basa en el personatge central de l'obra més famosa d'Ibsen, 'Casa de
nines', es representa avui i demà al Teatre Lliure, sota la pauta del prestigiós Thomas
Ostermeier, el director artístic de la Schaühbune berlinesa.

La tradició assegura que el personatge de Nora és la primera dona moderna del teatre. La protagonista
de Casa de nines no solament es va rebel·lar contra la societat burgesa que la condemnava sinó que
també va demostrar ser una persona capaç de sortir-se'n, tot i veure's obligada a emprendre un camí
incert, gens indicat per a dones soles, en els temps del dramaturg noruec Henrik Ibsen.
Distingit pel seu rigor en la tria dels textos, en la implicació social de la trama, així com en les solucions
escèniques i interpretatives, el jove director alemany Thomas Ostermeier proposa amb el muntatge de
Nora (Casa de nines) la seva visió sobre aquest complex personatge, que presenta al capdavant de la
companyia berlinesa Schaühbune am Lehniner Platz, teatre del qual és director artístic. Nora (Casa de
nines) es podrà veure en dues úniques funcions, avui i demà, a la Sala Fabià Puigserver del Teatre
Lliure de Montjuïc.
El conflicte de Nora es gesta anys abans de l'acció que es veu a l'escenari. El seu marit malalt li va
demanar un viatge urgent per salvar-li la vida i ella va haver de demanar un préstec secret. Per obtenir-
lo, va haver de falsificar la firma del seu pare. Aquest secret, motiu d'orgull i felicitat, i el fet de poder
tornar el crèdit, li reforça la confiança en si mateixa, però quan es descobreix l'estafa, i davant la traïció
del marit, Nora el deixa a ell i als fills amb un cop de porta d'aquells que diuen que és el més famós de
la història del teatre.

Deixar-ne l'essència

D'Ostermeier, fa un mes en vam poder veure al festival Temporada Alta la direcció que feia de
Wunschkonzert (Concert a la carta), l'obra de Franz Xaver Kroetz. Llavors, Nora estava a les acaballes,
pagant amb la solitud les seves transgressions. Curiosament, ara ens arriba aquesta Nora amb la
mateixa actriu protagonista (Anne Tismer). Aquí, però, el director alemany ha fet net. De l'obra en queda
només l'essència. S'ha traduït de nou, adaptat i desestructurat fins a canviar-li, fins i tot, el final. Les
encarregades de la nova dramatúrgia són Beate Heine i Maja Zade. Totes dues han convertit Nora en
una noia del segle XXI que va de compres i utilitza les noves tecnologies. La seva vida interior és
revelada a través de diferents gèneres i recursos narratius com les referències televisives, el cine, el
còmic, el rock dur i el pop art. És en aquest espai on transcorre el conflicte interior del personatge.

'Nora'
Sala Fabià Puigserver, Lliure
Dies 8 i 9 de gener
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Una escena de ‘Nora’, del sòlid director Thomas
Ostermeier
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