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C
om un oracle, l’art de ve-
gades s’avança a la reali-
tat. Avui arriba al Liceu 
una producció de l’Otello 

de Giuseppe Verdi amb una posada 
en escena que es va avançar al drama 
dels refugiats que assola Europa. 
L’impactant muntatge d’Andreas 
Kriegenburg trasllada l’òpera –ins-
pirada en una obra homònima de 
Shakespeare amb llibret d’Arrigo 
Boito– del Xipre de finals del segle 
XV a un camp de refugiats del segle 
XXI.
 Quan es va estrenar aquesta pro-
ducció de la Deutsche Oper a Berlín, 
el 2010, l’espai opressiu, ple de llits i 
de gent apinyada on transcorre l’ac-
ció, va impactar. Però ara, amb les 
imatges fresques a la retina de l’èxo-
de dels que fugen de països en guer-
ra com Síria, la producció adquireix 
més força. La presència més gran 
del cor en escena, reforçat amb les 
veus del Cor Infantil de la Unió de 
Granollers, és una altra de les claus 
del muntatge. 

IMATGES TELEVISIVES / «Moltes de les 
imatges de la peça ens recorden les 
que hem vist a la televisió dels mi-
lers de refugiats que estan arribant 
a Europa», reconeix Claudia Gotta, 
col·laboradora de Kriegenburg, res-
ponsable d’aquesta reposició. «Les 
últimes setmanes, he estat a Alema-
nya i no conec ningú que no hagi es-
tat col·laborant com a voluntari en 
algun d’aquests assentaments», afe-
geix. Només les escenes més íntimes 
d’Otello i Desdèmona són un alleu-
jament. En aquestes escenes els per-
sonatges disposen de privacitat.

en un camp 
de refugiats

Otello
 Gotta va voler deixar clar que 
qualsevol paral·lelisme de l’esceno-
grafia amb un camp de concentra-
ció –com alguns crítics van apuntar 
al seu dia– no s’aguanta per enlloc. 
«El comportament dels personatges 
no té res a veure amb això. No hi ha 
maltractament», destaca Gotta. Els 
85 llits que cobreixen les parets de 
l’escenari, col·locats un a sobre de 
l’altre, s’inspiren en les cases gàbia 
de Hong Kong on la gent viu en es-
pais diminuts on només hi cap el 
seu llit. «La intenció també era re-
metre a l’augment de la població al 
planeta i la necessitat de compar-
tir la riquesa al món. Però ¿hi estem 
disposats?», afegeix.
 El mestre francès Phillippe Au-
guin, responsable de la direcció mu-
sical, aplaudeix la valentia de tras-
lladar Otello a un camp de refugi-
ats, com també el gran equip amb 
el qual treballa al Liceu. El polifa-
cètic tenor argentí José Cura és Ote-
llo en substitució d’Aleksandr Anto-
nenko, que ha sigut baixa per qües-
tions personals. Cura, que alternarà 
amb Carl Tanner i Marc Heller en el 
rol, encarna el gelós protagonista 
des de fa 20 anys. En canvi, la sopra-
no Ermonela Jaho debuta per pri-
mera vegada en l’exigent paper de 
Desdèmona, que en el segon repar-
timent assumeix Maria Katzarava, 
que trepitja per primera vegada el 
Liceu. Els barítons Marco Vratogna 
i Ivan Inverardi s’alternaran com a 
Iago, el personatge responsable del 
pla per soscavar la confiança d’Ote-
llo en la seva dona i estendre els dub-
tes sobre la seva fidelitat.

ÒPERA HUMANA / Desdèmona és «una 
noia dolça però forta», opina Jaho, 
tal com es desprèn de la seva valen-
tia a l’hora de desafiar el seu entorn 
al casar-se amb Otello, un home 
gran, d’una altra posició social i 
d’un altre color. «Per estimar algú 
tan diferent de tu, l’amor ha de ser 
incondicional», ressalta Jaho, que es 
va donar a conèixer al Liceu amb Ma-
dama Butterfly la temporada 2012-
2013. Però el que més la fascina és el 
final de l’òpera, quan el seu perso-
natge, que intueix el nefast final, 
afronta amb enteresa el seu destí. 
«Aquesta obra t’arriba al cor des del 
primer moment. És tremendament 
humana. La música parla amb el 
llenguatge del cor, és pur senti-
ment. En els primers assajos m’ha-
via de contenir per no plorar», ad-
met la soprano.
 Al febrer, l’òpera de Verdi coin-
cidirà amb la versió de Gioacchino 
Rossini, aquesta vegada en concert i 
interpretada per Gregory Kunde, un 
dels pocs tenors capaços de fer els 
dos Otellos. «La música de Verdi, a 
diferència de la de Rossini, t’ajuda a 
entrar en la ment dels personatges i 
a la vegada a retratar la seva ànima», 
destaca Augin.
 Otello inaugura al Liceu l’Any Sha-
kespeare. Coincidint amb el 400è 
aniversari de la mort del drama-
turg, també està programada Capu-
letos i Montescos, òpera de Vincenzo 
Bellini inspirada en Romeo i Julieta 
que es veurà al maig.  H

la visió de Kriegenburg de l’òpera 
de Verdi arriba al Liceu amb una posada 
en escena que es va avançar al drama

l’espectacular producció obre l’Any 
Shakespeare al teatre i coincidirà amb 
la versió en concert de Rossini

Cantants del Cor del Liceu i del Cor Infantil Amics 
de la Unió de Granollers, en una escena d’‘Otello’.

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat
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El tenor José Cura (Rosario, Ar-
gentina, 1962) torna al Gran Te-
atre del Liceu com a protagonis-
ta d’Otello, amb un paper amb el 
qual ja va triomfar l’última vega-
da que es va muntar l’obra de Ver-
di al temple de la Rambla, la tem-
porada 2005-2006. El polifacètic 
cantant reconeix errors i encerts 

«L’experiència 
i l’edat et donen 
seguretat»
JOSÉ CURA  Tenor

en aquest rol que sempre ha inter-
pretat amb una enorme passió.

–¿Què representa tornar al Liceu 
amb Otello i amb aquesta producció 
que vostè mateix va estrenar a Ber-
lín el 2010?
–Tornar al Liceu és tornar a un tea-
tre on sempre m’he sentit molt cò-
mode, amb el seu públic i amb els 
seus cossos artístics i tècnics, des que 


