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Otel·lo Crítiques
Text: Àlex Gutiérrez

L a majoria d’edat, en el teatre, no hauria d’arribar als divuit anys sinó
en el moment en què algú (un actor, un director, un traductor...) pot fer-se seu
un Shakespeare. Perquè poder incloure la teva mirada sense que grinyoli en un
text de la complexitat, riquesa i matisos amb què el bard es divertia no és poca
cosa. Carlota Subirós, tot i la seva joventut –32 anys– ja fa unes quantes
temporades que l’encerta: el seu nom ha pujat molts punts els darrers temps, com
a representant d’algú capaç de treballar amb ambició moderna el teatre clàssic.

Abusaré de la confiança del lector i el remetré a l’excel·lent entrevista amb
Subirós que la periodista i no obstant amiga Adriana Clivillé publica en aquest
mateix número de Benzina. Poques vegades tenim el privilegi de saber de
primera mà les intencions i els perquès del muntatge amb el qual el Lliure ha
obert la temporada.

Valdrà més centrar aquesta crítica, doncs, en la distància entre allò que es
pretenia i el resultat, o vist d’una altra manera, entre el disseny del muntatge i
allò que acaba percebent l’espectador. Perquè, malauradament, quelcom es perd
entre la idea i la realitat, i l’Otel·lo que es pot veure aquests dies a la sala Fabià
Puigsever té algunes distorsions respecte al concepte que l’ha originat.

Per començar, l’acumulació de llenguatges dificulta molt que l’espectador entri
en el muntatge. Una noia que dansa sensualment, micròfons adherits als cossos dels
actors que fan fressa aèria quan són sacsejats, projecció d’un vídeo, veus nues i veus
amplificades, maquillatge metal·litzat sobre els personatges... L’espectacle té una
gran plasticitat, i funciona de manera orgànica, però, ai las, és la paraula qui s’acaba
ressentint de la pirotècnia escènica. I per seguir Shakespeare i les seves imatges
(quina cruesa gràfica, per dir que dos amants forniquen, explicar que munten la
bèstia de dos lloms!) és arriscat distreure el personal amb troballes plàstiques. En
alguns casos, les veus dels actors eren inintel·ligibles, però tenint en compte que es
tracta de noms de solvència contrastada, atorgarem el benefici del dubte i ho
atribuirem a la manca de rodatge de l’espectacle, que estrenava aquella nit.

Pagada aquesta factura inicial, tanmateix, el muntatge remunta i ofereix una
segona part d’una hora intensa, que funciona amb precisió suïssa, i en la qual
s’aconsegueix que tots els elements es complementin harmònicament, sense les
estridències dels tres primers actes. I és amb aquesta suma ben arrenglerada que
funciona el final, un silenci terrible on s’elideixen els versos finals de Iago.
Voldríem saber per què el conspirador ha ordit aquesta espiral de destrucció,
però no hi ha paraules que ho sostinguin.

Els actors, per part seva, són peça imprescindible per ser el conglomerat del
tou d’idees que Carlota Subirós ha pujat a escena amb l’obra. Pere Arquillué
ofereix un Otel·lo muscular, més un estibador que no pas un guerrer, en una
encarnació que recorda molt (potser massa?) les que Robert de Niro ha dut al
cinema en els seus personatges més torturats (a pel·lícules com Taxi Driver o El
cabo del miedo). Alícia Pérez és una revelació: la seva Desdèmona –que en grec
vol dir ‘desgraciada’: es veia venir– és d’una espiritualitat absoluta, però sense
caure en les afectacions cursis. També destaca Iago: Joan Carreras hi aplica el
punt just d’histrionisme per convertir-lo en un personatge malsà, però encara
real.

L’escenografia és molt atractiva, tot i que comença a ser massa recurrent
situar els Shakespeares en hangars despullats amb ressonàncies industrials.
També l’ús de pistoles és sobrer: en l’intent d’arrencar l’obra del seu temps, inicis
del XVII, s’acaba encaixonant-la massa en el segle XX (ni tan sols XXI), quan
en realitat la resta d’aquest Otel·lo té la màgia de l’atemporalitat.

Apunts menors, però, per a un Shakespeare ple de mèrits i interès. Sobretot
per la innegable òptica femenina del muntatge, que és alhora respectuós i fidel
amb el text de l’entremaliat Shakespeare. Subirós hi ha imprimit sensualitat i ha
marcat els accents en temes que solen passar més desapercebuts en muntatges
masculins (sent conscient que el terme és injust i reduccionista). Mirada pròpia,
mirada honesta: el que cal demanar-li a qui gosa tocar un Shakespeare.




