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Un tapís a Nova York per  
recordar John Lennon
Yoko Ono i els membres d’U2 Bono i The 

Edge van presentar ahir a Nova York un 

tapís en record de John Lennon. L’obra, 

que s’exposarà a Ellis Island, és un 

encàrrec d’Amnistia Internacional per 

agrair a la viuda del músic que els hagi 

permès gravar versions dels seus temes.
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xos. Això els dóna una lectura psicològi-
ca més profunda”, subratlla Azorín, que 
ha dissenyat una escenografia amb tres 
murs que fan pendent per representar la 
caiguda dels personatges. 

Una dona generosa i inconscient 
“El Paco posa en relleu la generositat de 
Desdèmona –diu Westbroek–. Ella no 
entén Iago, no entén les persones com 
ell. No entén el canvi d’actitud d’Otel·lo. 
Penso en les dones que pateixen una si-
tuació com aquesta arreu del món, és un 
problema molt actual. Lluita molt, pe-
rò la seva manera de fer-ho no és amb les 
armes sinó amb l’amor. Ella no és cons-
cient que està en una tragèdia i quan se 
n’adona està molt confosa”. Segons Car-
los Álvarez, Azorín l’obliga a fer “una in-
trospecció constant per fer el paper i, al-
hora, ser un element dinamitzador”. 

“Iago és l’únic personatge que trenca la 
quarta paret amb el públic i que té una 
relació directa amb els espectadors i els 
presenta accions que passen damunt 
l’escenari, sense haver de repensar els 
personatges des del punt de vista dra-
màtic. El fet d’haver d’estar pendent no 
només del personatge sinó de tot el que 
m’envolta m’ha fet tenir una identifica-
ció amb els directors d’escena”, explica 
Álvarez.  

Tot i així, l’acostament d’Azorín a 
l’obra no implica manipular-la en excés 
per acostar-la al segle XXI. “Ni Shakes-
peare ni Verdi necessiten cap actualitza-
ció ni cap contextualització, perquè els 
personatges actuen segons la seva pròpia 
naturalesa. He volgut crear un no-lloc i 
un no-temps. A nivell de vestuari sempre 
he parlat de transtemporalitat per refe-
rir-me a una acció que pot passar en 

temps de Shakespeare, en època de Ver-
di i també ara. Quan s’aixeca el teló, crec 
que l’espectador pot veure un Otel·lo 
d’època. Però a mesura que avança l’ac-
ció i et fixes en els detalls, hi ha escenes 
que podrien ser d’abans-d’ahir. Al final 
de l’acte quart, Iago es pot confondre 
amb un tècnic del teatre”, diu Azorín. 

El retorn a Shakespeare es fa notar en 
la recuperació de l’arrencada del text te-
atral. “Es va perdre, sobretot, el primer 
acte, que passa a Venècia, i on veiem que 
el pare de Desdèmona, que és una jovene-
ta, no vol que es casi amb el moro Otel·lo, 
tan gran, tan vell –diu Azorín–. Aleshores 
el que es dibuixa en aquest primer acte 
que falta és una descompensació pel que 
fa a l’edat, a la classe social i a la raça. Kun-
de té l’edat adequada per fer el personat-
ge, i fins i tot l’envellirem per mostrar que 
una de les coses que li passa a Otel·lo és 
que té por de perdre Desdèmona perquè 
ell és més gran, perquè és moro i perquè 
no té l’aprovació del pare d’ella”.  

Azorín també ha recuperat detalls 
shakespearians com el coixí amb què 
Otel·lo mata Desdèmona. “Verdi ho va 
dulcificar i jo he volgut recuperar la 
imatge distòpica d’un home desesperat 
matant amb un coixí. Però no es tracta 
d’una actitud pedant de donar a Verdi 
el que li falta, sinó de recuperar petits 
detalls que donen més profunditat. 
Tendim a reduir les òperes a nocions 
com que Iago és molt dolent i que 
Otel·lo és gelós, però no n’estic segur. 
Crec que l’obra en què Shakespeare 
parla de la gelosia amb autèntica pro-
funditat és Conte d’hivern. A Otel·lo pas-
sen moltes coses més. A Iago el pati-
ment li dóna molta profunditat, i a Des-
dèmona, la generositat extrema”.e

Peralada regira 
els complexos 

d’Otel·lo
El festival estrena un muntatge de l’obra de Verdi 

amb Gregory Kunde i Eva-Maria Westbroek

Per fer el llibret de l’Otel·lo de Verdi, Ar-
rigo Boito es va veure forçat a concentrar 
el contingut dels 3.600 versos de l’obra 
homònima de Shakespeare en 800. “En 
l’adaptació es van perdre coses, i jo inten-
to tornar a Shakespeare, beure de la font 
original, i fer un muntatge de Verdi que 
respiri Shakespeare pels quatre costats. 
Això implica tractar els cantants també 
com els grans actors que són”, diu l’esce-
nògraf i director Paco Azorín, que aquest 
dissabte estrena una nova producció 
d’Otel·lo al Festival Castell de Peralada. 
El repartiment està encapçalat per Gre-
gory Kunde, que té al repertori aquest 
Otel·lo i també el de Rossini; el baríton 
Carlos Álvarez, que fa el paper de Iago, i la 
soprano Eva-Maria Westbroek (Desdè-
mona). Després de Peralada, el muntatge 
es veurà al Festival de Macerata (Itàlia) 
i al Teatro Calderón de Valladolid..  

“Otel·lo és molt complicat i alhora molt 
senzill. És un home que està obsessionat 
per la gelosia i, en el cas de Verdi, és una 
gelosia que no és real, és una mentida. I ai-
xò encara empitjora l’assassinat de Des-
dèmona, perquè li provoca uns remordi-
ments terribles”, explica Gregory Kunde. 
“Aquest és el camí de l’amant de Desdè-
mona a l’assassí –afegeix–. És un camí que 
va in crescendo, i en aquesta producció veu 
el canvi de la bona persona a la dolenta so-
ta la direcció de Iago”. “Hem creat un es-
pai dúctil que Iago mou segons la seva vo-
luntat per provocar determinades situa-
cions i trobades, i he volgut afegir un nivell 
metateatral que implica que determinats 
personatges són conscients de si matei-
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A més de fer el paper de Iago,  
el tenor Carlos Álvarez (a la dreta) 

actua com l’agent provocador de 
les situacions de l’obra. TOTI FERRER


