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01. 
OTELLO
Rossini també va convertir la 
tragèdia de Shakespeare en 
òpera, molt diferent a la de 
Verdi però ben atractiva. Gregory 
Kunde la coneix a la perfecció.  
� Gran Teatre del Liceu. Dc. 3.

02. 
SEMYON BYCHKOV
Una de les millors orquestres 
del món, la del Concertgebouw 
d’Amsterdam, torna amb aquest 
magnífic director al capdavant.  
� Palau de la Música. Dg. 31.

03. 
PABLO GONZÁLEZ
La ‘Tercera simfonia’ de Mahler 
és un bon vehicle per al retorn 
del director asturià al podi de la 
seva exorquestra, l’OBC.  
� L’Auditori. Dv. 29 - Dg. 31.

04. 
BENJAMIN ALARD
Les sempre fascinants ‘Variacions 
Goldberg’ formen part de la nova 
entrega de la integral de l’obra 
per a clavecí de Bach a càrrec 
del músic francès. � Palau de la 
Música. Dilluns 1 i dimarts 2.

05. 
QUARTET EBÈNE
Un programa clàssic amb tots 
els ets i uts (Haydn, Debussy i 
Beethoven) defensat per una 
formació avesada a sortir fora 
dels marges de la convenció.  
� L’Auditori. Dissabte 30.
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Otello

El rebuig al diferent, l’odi 
racista, la violència de gènere, la 
pèrdua de la identitat. Són 
temes que William Shakespeare 
explora en La tragèdia d’Otel·lo, 
el moro de Venècia i que el 
director d’escena Andreas 
Kriegenburg posa en primer 
plànol en la seva versió d’Otello, 
la penúltima òpera de Giuseppe 
Verdi que torna al Liceu en un 
mediocre muntatge de la 
Deutsche Oper Berlin que 
trasllada l’acció del Xipre de 
nals del segle XV a un camp 

d’immigrants. 
Abans que soni la música, 

l’escenografia sacseja 
l’espectador amb una potent 
imatge: un espai opressor, ple 
de gent apinyada en els 85 llits 
que cobreixen les parets de 
l’escenari i que evoquen el 
drama dels refugiats. Només en 

les escenes més íntimes 
d’Otello i Desdemona hi ha 
espai per a la privacitat. 
L’estètica del muntatge és lletja, 
i la proposta de Kriegenburg 
deixa fora massa aspectes del 
drama que Verdi, amb el 
magistral llibret d’Arrigo Boito, 
potencia amb geni musical.

Sense tensió al fossat
Mediocre també va ser el nivell 
musical; manca tensió 
dramàtica i emoció al fossat, on 
el director Philippe Auguin 
assegura la concertació amb 
o ci, més preocupat per atendre 
les necessitats del tenor 
protagonista que pel lluïment 
orquestral. Bona resposta del 
cor, i això que la mala ubicació 
dels cantants, que ocupen els 
llits que hi ha al fons de 
l’escenari, juga en contra de la 
cohesió de les veus. Millor 
situats, el Cor Infantil Amics de 
la Unió resol les seves 
intervencions amb musicalitat i 
molt bona preparació.

José Cura torna al Liceu, on ja 
va cantar aquesta òpera, amb la 
seva visceral interpretació 
d’Otello, lliurat a cada situació, 
a cada gest, buscant colors i 
accents dramàtics. Però la veu 
acusa el tràfec en aquest dur 
repertori i ara el seu cant 
transmet més la violència que 
les emocions del moro de 
Venècia. Al seu costat, un 
cridaner Marco Vratogna cau en 
vulgaritats i efectes del pitjor 
gust per subratllar la maldat de 
Iago; la veu és potent, però Verdi 
exigeix menys decibels i un 
fraseig més musical. Amb una 
preciosa veu lírica i bons 
pianissimos, Ermonela Jaho és 
una delicada Desdemona, 
massa fràgil en els moments de 
major tensió dramàtica. Bona 
feina d’Olesya Petrova (Emília) i 
Vicenç Esteve Madrid (Roderigo) 
en un equip de comprimaris 
discret. –Javier Pérez Senz

NOTA AL PEU És el rol més 
emblemàtic de José Cura.

��

Gran Teatre del Liceu.  
Fins al 7 de febrer.


