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Torna JoséCura i, amb
ell, totaaquestaforçai
intensitat amb què
acostuma a donar vi
da a personatges ope

rístics. Especialment els veristes.
El Liceu torna a obrir les portes al
tenor argentí (nacionalitzat espa
nyol, ja que fa 25 anys que es mou
per Europa) com a protagonista
d’aquest Otello de Verdi que s’es
trena el dia 21. Des de la primera
funciód’aquellSamsóquevainter
pretar el 2001 al teatre de la Ram
bla, Cura assegura que la sensació
de “química” ambelLiceuhaestat
total. I espera que el seu retorn,
amb la nova direcció del teatre, si
guin “l’inici d’una relació més in
tensa”. De moment, revisita un
dels papers quemés èxits li ha do
nat. I ho fa amés enunaproducció
de laDeutscheOper Berlin que ha
portat cua, ja que recrea el context
bèl∙lic del text de Shakespeare po
sant el focus enuncampde refugi
ats. Cura respon a les preguntes
percorreuelectrònic.

Ésgelós?Esveucapaçdecom
prendre labogeriad’Otel∙lo?
La gelosia neix de la inseguretat i
nos’aplicanomésa lesrelacionsde
parella. La fragilitat de la situació
d’Otel∙lo no depèn només de la ge
losia, sinó d’una sèrie de factors
molt complexos i de preocupant
vigència: el dramade l’“estranger”
acceptat,utilitzat idesprésdescar
tat, el no menys greu drama de la
xenofòbia, tan tristament actual, i
eldelaviolènciadegènere,perdir
ne uns quants. Així que li responc:
comprendre’l, sí, ja que és lameva
feina. Identificarm’hi,no.

Peròempatitzaambelsperso
natges per interpretarlos com
fanalgunsactorsdeHollywood?
Si definim empatitzar com sinto
nitzaramblesemocionsd’unaltre,
la resposta és sí.Crecqueunaobli
gació de l’actor és no tenir por de
manipular tant la bellesa d’un per
sonatgecomelseucostatfosc.Però
ambguants!Perempatitzarnos’ha
d’acabaralmanicomi.

Comafrontael fetde revisitar
aquestpaper?Li interessaanara
l’origen,aShakespeare?
Fagairebévintanysqueinterpreto
Otel∙lo i el revisito... És, per sort, la
història del mai acabar... Reconec
que he begut de Shakespeare des
delprimerdiaenquèemvaigposar
a estudiar l’obra, però sense des
cuidar Boito, qui, s’ha de reconèi

xer, va fer un treball de síntesi tan
magistralquealgunsestudiososin
sinuen que el seu text, per mo
ments, superaeldelmateixBardo.

Quèofereixaravostèrespecte
a l’Otel∙lo que va fer fa una dèca
da al Liceu?L’angoixa tornar so
bre papers en els quals va estar
brillantenelpassat?
Dins delsmarges demaniobra que
emdónaaquestaproducció,elmeu
Otel∙lo, avui, téunasinceritat física
quenoteniaquaneramésjove.Re
centment, un crític notava el canvi
enelmeullenguatgedelcos.Emva
agradar que es notés una cosa tan
important. La veu d’un cantant
canvia diàriament, i no cal dir en
deu anys de distància! Segons els
gustos,perbéopermal.Tocaalpú
blic saber gaudir amb serenitat de
lamaduresaexpressivadel’artista,
que,comlamaduresade l’homeen
general, sol ser indirectamentpro
porcional a labellesa física.

Què opina del referent nacio
nal en Otel∙lo que és Plácido Do
mingo en la seva faceta de barí
ton?
En un món cada vegada més neu
ròtic, que pretén controlarho tot i
tothom, oblidemque és un dret de
l’artistaexpressarsecomméscre
guiconvenientenunmomentdela
seva vida, reivindicant la seva lli
bertat d’expressió. La societat no
hauria de pretendre controlar
tambéaquestdret, imenysambre
clamacions de catàleg. Pots ne
garte a seguir un canvi, però no
pots negar al canvi en qüestió el
dreta ser tal.

Han variat els seus interessos
en l’òpera? En quins aspectes
gaudeixmésdel seuartara?
Elsmeus interessosartístics enge
neralnohanvariat.Entotcas,lase
renitat que dóna saber que pots
viure del que t’agrada fa que pugui
tornar alsmeus orígens comamú
sic, a la composició i a la direcció
d’orquestra, a més d’estar desen
volupant amb satisfacció la faceta
de director d’escena i escenògraf,
en laqual estic creixentdesde fa ja
gairebé deu anys, des de la meva
primera producció a Croàcia el
2007 fins avui, que acabo d’estre
nar ambèxit lameva producció de
LabohèmeaEstocolm.

Ipensacontinuarambaquesta
carrera alternativa de regista/
directormusical?
Això espero, i quem’ho permeti la
salut i interès de la indústria. Els
anys passen i, independentment
del tema vocal, que porta el seu
cursnatural, cadavegadaemsento

més incòmode, comaactor, encar
nantelsrolsdelnoietambelsquals
s’identifica al tenor. Als 53, i amb
sort sumant, pretendre tenir l’edat
física i intel∙lectual d’un Rodolfo,
unManrico, un De Grieux, per ci
tarne alguns, gairebé toca la cari
catura.Avui,mésquemai, emsen
to identificat ambOtel∙lo, ambCa
nio, ambGrimes, però aquests són
rolsenelsquals latiraniadeltemps
s’imposa i, tard o d’hora, cal aban
donar per raons de resistència.
Quan arribi aquest moment, que
espero que sigui no molt aviat, te
nir una carrera de director reco
neguda i de la qual gaudeixis tant
com de la de cantant, és una alter
nativa feliç.

Quèlisemblaelmuntatgedela
Deutsche Oper Berlin en el qual
jahaparticipat?
Es pot estar d’acord amb Andreas

Kriegenburg o no, però dramatúr
gicament laposadaenescenanoés
gratuïta i eldramafunciona.

Quinaopinió li suscita l’escena
operística actual? Som conser
vadors?
La raó de mantenir obertes les sa
les és la interpretació, entesa com
un tot. Ser conservadors és com
prensiblequanestractaderevelar
secontraeldisbaratquesolregnar,
però pot ser perillós ja que, repetir
el que ja s’ha fet–només per evitar
friccions– comporta el risc dema
tar la raó de ser dels escenaris. És
veritat que experimentant s’erra,
però tambéhoésqueno fenthoes
mor d’immobilisme. Fer, encertar,
corregir.És la fórmula ideal.!

.

José Cura amb el rostre ennegrit a la nova producció d’Otello

“ElmeuOtel∙lo
ha guanyat

sinceritat física
amb l’edat”

José Cura, tenor, protagonitza ‘Otello’ al Liceu

ENTREVISTA

EL PERSONATGE D’OTEL ∙LO

“Nos’hadetenirpor
demanipularel
personatge,nielcostat
fosc,peròambguants!”

UN TENOR ALS 53 ANYS

“Cada vegada em
sentomés incòmode,
comaactor, encarnant
els papers denoiet”

L ’ÒPERA CONSERVADORA

“Repetir el que ja
s’ha fet comporta
el risc dematar la raó
de ser dels escenaris”

M. CHAVARRÍA Barcelona

Quan fa sis anys el director d’esce
na Andreas Kriegenburg (Magde
burg, Alemanya de l’Est, 1963) va
començar a estudiar el llibret
d’Otello i l’obra de Shakespeare, es
va adonar del pes que tenia sobre
els personatges l’experiència de la
guerra i la vida de soldats. Però no
és fàcil recrear una guerra sobre
l’escenari: un camp de batalla és
peralcinema.Demaneraqueelre-
gista va escollir representar les
conseqüències de la guerra, les se
vesvíctimes:uncampderefugiats.
El seu assistent almuntatge que

arriba ara al Liceu amb nou funci
ons (del 21 de gener al 7 de febrer)

explicava ahir a l’Ateneu Barcelo
nès–entitatquehafirmatunacord
amb el Gran Teatre per promoure
l’òpera i convertir laRambla enun
eix cultural– que de nou la realitat
segueix l’art, “ja que no podíem
imaginar fa un lustre que avui tin
dríem tants refugiats a Berlín, a
Alemanya”. “És impressionant
–prosseguia Claudia Gotta–, no
conec ningú que no hagi estat allà
de voluntari, la societat civil és ne
cessàriaenaquestessituacions”.El
muntatge s’anticipava a aquesta
realitat ara tan propera de gent vi
vint sense espai ni privacitat.
Otel∙lo, Iago i Cassio són soldats
queorganitzenel campdesprésde
la guerra, i Desdèmona i Emília,

treballadoresde lacaritat.
“S’obre el teló i veus tot aquell

camp de refugiats ple de llits a la
paret..., ja que per deixar espai als
cantants i el cor, elmuntatge s’ins
pira en les cases gàbia de Hong
Kong”,diuGotta.
Aquestaés laprimeraentregade

la celebració de l’any Shakespeare
alLiceu,quecontinuaràambl’Ote-
llodeRossini–i ICapuleti e iMon-
tecchi de Bellini–. És una ocasió
per comparar les dues partitures.
El mestre Philippe Auguin és clar:
mentre Rossini vol descriure la si
tuació a través de lamúsica, Verdi
fadelaparaulal’eixprincipal,s’ob
sessiona a trobar l’accent, el tem
po, el color. “A través del tempo,

Verdi faqueelspersonatges siguin
incapaços de reflexionar sobre el
queestanfent.Eldesastrepassaen
24 hores i Verdi aconsegueix
aquesta idea que hi ha una pulsió
constantquenos’aturamai”.

La soprano albanesa Ermonela
Jaho –que ja va cantar Madama
Butterfly al Liceu– debuta com a
Desdèmona,“unadonaforta–diu–
que estima amb convicció i escull
no fugir sabentquemorirà”.!

Un ‘Otello’ ambmuntatge alemany
que passa en un campde refugiats

KIM MANRESA

Claudia Gotta, Philippe Auguin i Ermonela Jaho a l’Ateneu


