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La Desdèmona d’Ermonela Jaho i l’Otello de José Cura, abans que la gelosia provoqui estralls. FOTO: DEUTSCHE OPER BERLIN

Ho diu ell mateix tot just sor-
tir a escena; ho té sempre pre-
sent, i els altres no deixen mai
de recordar-l’hi: per damunt
de qualsevol altra considera-
ció,Otello és tot un soldat,
un militar dotat de gran valor
i gran talent com a estrateg
que serveix fidelment la Re-
pública veneciana. Però l’Otel-
lo creat per William Shakes-
peare sap també que les seves
habilitats per fer la guerra i
proporcionar triomfs bèl·lics
als governants que serveix
són alhora la seva fortalesa i
la seva feblesa. Ben cert que,
gràcies a aquestes habilitats,
s’ha guanyat el respecte de
gairebé tothom. Però no pas
la seva estimació.
I és que Otello sap també,

perfectament, que no per-
tany a la mateixa categoria,
a la mateixa classe social, al
mateix món que aquells que li
paguen un sou i premien amb
honors els seus èxits militars.
Altres generals, fins i tot si
fracassessin al camp de bata-
lla, serien rebuts encara amb
la consideració que es mereix
el vençut quan els compatri-
otes el segueixen veient com
un dels seus. Però, si Otello
fracassés, només veurien en
ell l’estranger, l’home vingut
d’altres indrets i criat amb
costums ben diferents, que
ha deixat de ser útil i al qual
ja no cal tenir en considera-
ció. Un home no gaire diferent
d’aquests altres homes, dones,
nens i vells que s’amunteguen
als set pisos de lliteres plenes
de refugiats a l’espera de ser
reubicats amb què el director
Andreas Kriegenburg omple
l’escenografia de la memorable
i innovadora òpera que Verdi
va dedicar al també conegut
com amoro de Venècia; una
denominació que ja diu prou

sobre com veurien els altres
Otello si no fos pel seu conde-
corat uniformemilitar.

Guerra i gelosia
No cal ni dir que, des que
Kriegenburg va estrenar la
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JOSÉ CURA RETORNA A L’‘OTELLO’ DE VERDI EN COMPANYIA D’UNA DESDÈMONA INTERPRETADA

PER ERMONELA JAHO I D’UN GRAPAT DE REFUGIATS NO TAN DIFERENTS DEL GENERAL VICTORIÓS

El monstre d’ulls verds,
ficat dins la caserna

seva producció l’any 2010 a
la Deutsche Oper de Berlín,
aquests refugiats escènics no
han fet altra cosa que aga-
far una dimensió encaramés
dramàtica i actual. I han po-
sat encara més demanifest

les intencions d’un especta-
cle que, en paraules del seu
director, vol fer ben evident
com, darrere la història de
gelosia instigada pel pervers
Iago, es poden reconèixer la
petjada i les seqüeles que dei-
xen al seu pas la guerra i la
violència, tant entre les seves
víctimes com entre els seus
mateixos executors.
De fet, no deu ser pas ca-

sualitat que moltes lectures
recents de l’obra de Shakes-
peare, com ara els aclamats
muntatges del National de
Londres i de la Royal Shakes-
peare Company, s’hagin in-
clinat també per situar l’obra
dins de bases militars i am-
bients ben contemporanis.
En el cas de l’espectacle de la
RSC, fent inclús referències
explícites a la pràctica de la
tortura al camp de detenció
de Guantánamo.

Per Shakespeare, el que calgui!
Poc s’ho podia imaginar Ver-
di que l’obra que el va portar a
sortir d’un llarg retir de setze
anys –Verdi no podia resistir-
se a Shakespeare– i que arren-
ca amb una de les tempestes
melòdiquesmés potents de la
història de la música, acaba-
ria visitant uns escenaris tan
sinistres. Potser sí que aques-
ta gelosia definida dins l’obra
com “unmonstre amb els ulls
verds” és el sentiment arrau-
xat que posa enmarxa una
tragèdia que, per cert, d’aquí
poc tornarà al Liceu per culpa
de l’òpera que també Rossini
va dedicar al tema.
Però la pregunta que es fa el

director d’unmuntatge que
ens permetrà gaudir un cop
més de les facultats vocals de
l’excel·lent tenor argentí José
Cura és quin sentit tenen les
tràgiques morts d’Otello i Des-
dèmona ficades dins “aques-
ta època nostra cada copmés
absurda”. I la resposta és que
no en tenen cap. Quelcom que
es fa evident, mentre s’obser-
va com darrere un gran guer-
rer sovint no s’amaga sinó una
personalitat del tot marcada
per les seves inseguretats dis-
fressades amb uniforme.
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