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La tragèdia  
d’‘Otel·lo’ en un  

camp de refugiats

per soldats, voluntàries i refugiats. 
“Otel·lo, Iago i Càssio són els orga-
nitzadors del camp; Desdèmona i 
Emilia, voluntàries, i el cor i els in-
fants, els refugiats”, precisa Gotta. 
Es tracta d’organitzar la vida des-
prés de la batalla en un espai sense 
privacitat inspirat en les cases gàbia 
de Hong Kong. “Aquesta escenogra-
fia obre també una reflexió sobre 
com distribuir la riquesa al món i 
com compartir l’espai”, diu Gotta. 
Per fer més potent aquesta sensa-
ció, el cor, sobretot els nens del Cor 
Infantil Amics de la Unió de Grano-
llers, és a l’escenari durant gairebé 
tota l’òpera, “tret del duo romàntic 
del primer acte i del quart acte, que 
és més íntim”. “Hem volgut mostrar 
com poden arribar a ser influenciats 
els nens tant en les coses bones com 
en les dolentes”, explica. 

“La realitat segueix l’art” 
La crisi dels refugiats sirians fa que 
avui aquest Otel·lo tingui encara 
una connexió més directa amb el 
present. “La realitat segueix l’art!”, 
exclama Gotta, abans de recordar 
que ella mateixa ha visitat camps de 
refugiats a Berlín i de reivindicar la 
importància de la societat civil per 
ajudar els refugiats. “Aquesta aju-
da és necessària i imprescindible”, 

diu. Que l’actualitat pugui reflectir-
se d’aquesta manera a Otel·lo és una 
prova més de la vigència tant dels 
personatges creats per Shakespea-
re com de la partitura de Verdi. 

Philippe Auguin, que dirigirà 
l’orquestra del Liceu en aquestes 
funcions, destaca la potència de la 
dramatúrgia musical de Verdi. “No 
hi ha temps morts i tot passa com si 
anéssim constantment contra re-
llotge. Els personatges no tenen 
temps de reflexionar sobre què fan, 
però Verdi ens ajuda a entendre’ls”, 
diu el director francès, que debuta 
al Liceu. 

Per explicar aquesta tragèdia en 
què, com recorda Auguin, “la parau-
la és essencial”, hi ha un reparti-
ment amb els tenors José Cura, Carl 

El director d’escena alemany Andreas Kriegenburg situa l’acció de l’Otel·lo de Verdi en 
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Tanner i Marc Heller en el rol 
d’Otel·lo; les sopranos Ermonela 
Jaho i Maria Katzarava en el de Des-
dèmona, i els barítons Marco Vra-
togna i Ivan Inverardi i el tenor Ale-
xey Dolgov en el de Càssio. Per a l’al-
banesa Jaho, que s’estrena com a 
Desdèmona, el seu personatge mos-
tra “tots els colors de la fortalesa 
d’una dona dolça però forta que llui-
ta i se sacrifica perquè sap què vol”. 

Amb aquest Otel·lo verdià, el Li-
ceu vol recordar Shakespeare en el 
quart centenari de la seva mort. 
L’homenatge es completarà amb la 
versió de concert de l’Otel·lo de Ros-
sini, que es farà els dies 3 i 6 de fe-
brer amb Gregory Kunde i Iúlia 
Léjneva, i amb l’òpera I Capuleti e i 
Montecchi de Bellini, al maig.e

El Liceu acull un muntatge de l’òpera de 
Verdi dirigit per Andreas Kriegenburg

ÒPERA

Tan aviat com s’apugi el teló, l’es-
cenari esdevindrà un camp de refu-
giats en la producció de l’òpera 
Otel·lo, de Verdi, dissenyada per An-
dreas Kriegenburg que arribarà el 
21 de gener al Liceu i de la qual es fa-
ran nou funcions fins al 7 de febrer. 
Kriegenburg considera que Verdi va 
posar l’accent en la influència que 
l’entorn bèl·lic tenia en el compor-
tament dels personatges de la tragè-
dia. “I aquesta realitat de la guerra 
ens va dur a traslladar l’acció de 
l’òpera del port de Xipre de finals 
del segle XV a un camp de refugiats 
del segle XXI”, va dir Kriegenburg 
quan va estrenar aquest muntatge a 
Berlín el 2010. “Quan es represen-
ta la guerra, normalment a l’escena 
es veu la victòria. En canvi, aquí ho 
hem ambientat en un camp de refu-
giats, les víctimes més vulnerables 
de la guerra”, va insistir ahir a Bar-
celona Claudia Gotta, assistent de 
Kriegenburg a Berlín i responsable 
de la reposició del Liceu. 

D’aquesta manera, l’amor i la tra-
ïció que mouen les relacions entre 
Otel·lo, Desdèmona i Iago s’inserei-
xen en una història protagonitzada 
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Laia Marull fa ‘La llista’ de 
la seva vida al Teatre Lliure

frontar-se al món i al sentiment de 
culpa, són l’excusa per omplir el 
temps i els silencis, i per evitar pen-
sar en res més enllà del “fer, fer, fer”, 
diu l’actriu. “La llista és moltes co-
ses”, afegeix. I comença a recitar la 
llista de temes que abasta La llista: 
“És una història commovedora 
d’amistat que explica el món en què 
vivim, tan individualista, i en el qual 
no ens fixem en les coses impor-
tants i essencials de la vida, com un 
amic, perquè estem ocupats a fer al-
tres petites coses. Parla del que te-
nim i no sabem apreciar. I també 
critica els prejudicis des d’una dona 
que en té molts”. 

La culpa i la responsabilitat sobre 
el que no fem també són ingredients 
que cal apuntar a La llista. Perquè 
l’obra, que té la singularitat d’estar 
estructurada formalment com un 
llistat, també conté l’enigma d’un 
thriller. Sabrem que aquesta dona se 
n’ha anat a viure a l’immens camp 
canadenc amb els seus tres fills i un 

Laia Marull protagonitza el seu primer monòleg en 
un espectacle coproduït per La Brutal. FELIPE MENA

marit sempre absent perquè podria 
ser culpable d’una mort. “Busca allò 
idíl·lic de la pau i la tranquil·litat i es 
troba amb l’horror de la soledat 
–diu Marull–. I quan té l’oportuni-
tat d’obrir la porta a algú, no ho fa”.  

De la mateixa manera que el text 
explica una “història quotidiana i 
poètica a la vegada”, afirma l’actriu, 
l’escenografia és un espai que po-
dria representar una cuina però 
també la ment de la protagonista. 
Per a Allegra Fulton la clau de l’obra 
no és que es tracti d’una dona atra-
fegada i ofegada per les seves res-
ponsabilitats –aspectes que podri-
en recordar el Conillet de Clara Se-
gura que s’ha vist fa poc al mateix te-
atre–, sinó que és el retrat d’“un 
ésser humà” sotmès a l’estrès de la 
vida moderna en què “no sabem pri-
oritzar bé les coses”, “hem de cór-
rer, fer moltes coses i fer-ho tot bé” 
i, en canvi, “no veiem quan tenim al-
gú al davant demanant-nos huma-
nitat”. Les llistes que fa la protago-
nista posaran en evidència les seves 
prioritats. “És molt humà fer llis-
tes”, reivindica Laia Marull per con-
fortar els espectadors que, només 
pel títol, ja se sentin identificats 
amb l’espectacle.e

TEATRE

Laia Marull va debutar teatralment 
al Lliure de Gràcia amb el mític Ro-
berto Zucco que va dirigir Lluís Pas-
qual el 1993. Gairebé 25 anys des-
prés l’actriu ha tornat a buscar l’ai-
xopluc del seu teatre quan s’ha deci-
dit a interpretar el seu primer 
monòleg teatral, La llista, que es po-
drà veure a l’Espai Lliure del 21 de 
gener al 14 de febrer. Es tracta d’una 
obra –inèdita a l’Estat– de la quebe-
quesa Jennifer Tremblay, que va ar-
ribar a mans de Marull a través de 
l’actriu que li va donar vida en la ver-
sió anglesa, la canadenca Allegra 
Fulton. És ella mateixa qui s’ha en-
carregat de dirigir l’adaptació cata-
lana, en una traducció de Cristina 
Genebat.  

Marull hi interpreta una dona 
obsessionada per fer llistes. De tot 
i per a tot. Són la seva manera d’en-
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Veus 
José Cura i 
Ermonela 
Jaho 
encapçalen el 
repartiment 
d’‘Otel·lo’


