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“Otello maltracta la dona i la mata”
os  Cura desmiti a l eroi el s de erdi i a espeare  un dels papers lau de 
la trajectòria del tenor argentí, que el torna al Liceu. La Marta Porter hi parla

El tenor argentí José Cura torna 
un cop més al Liceu reencarnat 
en l’Otello de Verdi. Ja el vam 
poder veure fa nou anys en el 
mateix escenari interpretant 
aquest personatge 
shakespearià. Ens en parla.

El seu primer Otello data del 
1997 i ha fet història. És el 
personatge més important de 
la seva carrera?
He tingut el privilegi de fer molts 
papers emblemàtics, però sí, 
potser per aquesta rara 
conjunció de llibret i música 
genials, Otello és el rol més 
important de la meva carrera.

Què ha aportat vostè al 
personatge? Hi ha qui diu que li 
ha tret tota l’heroïcitat per 
convertir-lo en un maltractador.
Un dels desafiaments més 
grans per a un intèrpret és tenir 
el coratge d’anar més enllà de la 
icona per furgar en l’ésser humà 
que habita dins d’aquesta 
icona. Això, que en el teatre de 
prosa és gairebé una obligació, 
en òpera, fins i tot a la llum del 
cinisme contemporani, no és 
sempre acceptat. A Otello, com 
en tota gran obra, conviuen 
infinitat de coses, moltes fins i 
tot per descobrir. Entre tantes, i 
mal que ens dolgui acceptar-ho 
per empatia amb el personatge, 
la d’un home que maltracta 
físicament la seva dona en el 
tercer acte i l’assassina en el 
quart. Quant tristament modern 
és això?

Què opina de la producció, que 
dirigeix Andreas Kriegenburg? 
L’escenografia és espectacular.
Andreas Kriegenburg és un 
director d’escena intel·ligent, de 
manera que l’estètica de la seva 
posada en escena, encara que 
discutible, és lògica, i la seva 

En un moment líric de 
connotacions tan teatrals com 
el que estem vivint, el cant 
perd una mica de 
protagonisme. No perd també 
una mica de qualitat la seva 
execució?
No hi ha manera de restar 
protagonisme a un gran artista, 
del gènere teatral que sigui. Si 
això es verifica, alguna cosa 
falla. L’anàlisi és llarga...

Com pot lluitar un cantant per 
no ser perjudicat per una 
indústria en la qual el 
màrqueting alimenta el desig 
de promocionar cada cert 
temps nous noms?
Només una idoneïtat 
professional a prova de 
bombes pot assegurar la 
supervivència 
posttraumàtica... Durant els 
anys de joventut de la meva 
carrera, els nois de màrqueting 
em van vendre com a carn de 
canó: que si el sex symbol de 
l’òpera, que si el tenor del segle 
XXI, que si el ‘quart element’..., 
etc. Als 32 anys, quan aquesta 
bogeria va començar, jo en feia 
ja 17 que estava a l’escenari 
com a director d’orquestra, 
com a compositor, com a 
cantant. Va ser aferrar-me a 
aquest bagatge, contra vent i 
marea, el que va salvar la meva 
carrera quan tota l’estupidesa, 
que sempre acaba per amainar, 
es va calmar.

Després d’una carrera tan 
dilatada, li queda encara algun 
paper important per estrenar?
El 2017, si tot va bé, estrenaré 
Tanhäuser, en la versió francesa 
del mateix Wagner, i Peter 
Grimes.

José Cura serà Otello al Liceu 
del dj. 21 al 1 de febrer.

funcionalitat, innegable: els 
actors comptem amb tots els 
elements necessaris per a la 
narració de la història. Això, que 
a priori sembla una bajanada, 
no ho és. Qui sigui espectador 
freqüent del teatre actual, sap a 
què em refereixo...

De les qualitats que ha de 
posseir un cantant líric, veu, 

tècnica, estil, expressivitat, 
competència escènica, quines 
són les més importants?
Totes, perquè són part del que 
es diu ser un professional. Però 
trobo a faltar en la llista aquelles 
qualitats que asseguren a 
aquest professional poder 
transcendir la fitxa tècnica de 
l’ofici: honestedat intel·lectual, 
entrega emocional, carisma.
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[Quasi instrumental inclòs a 
‘Low’, l’LP d’ambient que va fer 
amb Brian Eno i que va inspirar 
una simfonia a Phillip Glass]
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