
 

 

Otel·lo                     

William Shakespeare 

L’obra 

La història original del moro de Venècia, de 

Gianbattista Giraldi Cinthio (1565), va servir a 

William Shakespeare per crear Otel·lo, l’única 

de les seves grans tragèdies basada en una obra 

de ficció. Contravenint la imatge isabelina del 

«moro», Shakespeare inverteix els papers dels 

protagonistes i atorga a Otel·lo el caràcter 

d’home noble i aristocràtic, mentre que reserva 

per a l’italià Yago la perversitat i la hipocresia, 

desenvolupant en ell un dels estudis més 

profunds del mal. 

Otel·lo es presenta com la tragèdia de la 

incomprensió, en la que lluiten l’amor pur, la 

passió, l’orgull, la gelosia i la venjança. Com un 

autèntic heroi tràgic, el protagonista, conscient 

de la seva degradació i de la seva pèrdua, escriu 

el seu propi epitafi amb l’angoixa de l’heroi 

destrossat. 

 

L’òpera 

Otello és una òpera en quatre actes amb 
música de Giuseppe Verdi i llibret d'Arrigo 
Boito.  

Otello és la penúltima òpera de Verdi, on va 
demostrar la seva maduresa com a artista. Amb 
aquesta òpera, Verdi va tancar un llarg 
parèntesi -el més llarg de la seva carrera- de 
quinze anys en la seva trajectòria operística. De 
tot el seu repertori, és la de major intensitat 
dramàtica, ambició musical i exigència vocal, i 
ha passat a la història com un exemple de la 
permanent recerca de la innovació en un 
creador ja consagrat, doncs Verdi ja tenia 
setanta-quatre anys quan la va estrenar.  

Per a aquesta obra, Verdi ja havia abandonat 
l'estructura de divisió en àries i recitatius, 
aconseguint un sentit d'unitat i continuïtat en 
tota l'obra. Un dels personatges més 
importants de l'obra, a més d'Otello i 
Desdemona, és Iago, interpretat per un baríton. 
Una de les parts més conegudes de l'obra és el 
credo del segon acte. Altres parts destacables 
són el duet d'amor del primer acte, la cançó del 
salze i l'Ave Maria, interpretades per 
Desdemona en el quart acte, i tota l'escena 
final, de l'assassinat de Desdemona i el suïcidi 
d'Otello.  

 

DIA  i HORA SESSIÓ 
Conferència a la biblioteca sobre l'òpera 

de Verdi amb Joan Magrané.        

Projecció de l'òpera de Verdi al Castell 

del Paborde el diumenge 25 d'abril a les 

6 de la tarda. Inscripció prèvia. 

Aforament limitat.                        

Divendres, 23 d’abril de 2021     
a les 8 del vespre 



 

Qui és 

William Shakespeare 

 

Stratford on Avon, 1564  

Inglaterra, 1616 

William Shakespeare (1564-1616) és considerat 

un dels escriptors més grans de tots els temps. El 

seu geni il·lumina tota la seva extensa obra, de les 

comèdies a les tragèdies, passant per tota la seva 

poesia. Peces com Hamlet (1601), El rei Lear 

(1606), Macbeth (1612) o els Sonets (1609), 

instal·lades al capdamunt del cànon de la 

literatura universal, són només una petita mostra 

del volum de la seva obra. Encara avui dia, 

Shakespeare ens convida a pensar en les 

qüestions més transcendentals de la condició 

humana.  

Qui és 

Giussepe Verdi 

 
Giuseppe Verdi (Le Roncole, 10 d'octubre de 

1813 – Milà, 27 de gener de 1901) fou un 

compositor d'òpera italià.  

Verdi va compondre òpera durant tota la seva 

vida i va perfeccionar el seu art amb la 

influència de Rossini, Bellini i Donizetti amb 

l'ús de les formes de la grand opéra francesa, 

per desembocar en la creació de les seves 

obres mestres shakespearianes, Macbeth, 

Otello i Falstaff, en les quals, les dues ultimes 

s'apunten algunes de les innovacions de 

Wagner en la forma de l'òpera. Al llarg de la 

seva vida, la seva originalitat i fecunditat no 

varen tenir rival.  

 


