
Òpera “Otello”

El Teatre di San Carlo, Nàpols
Inaugurat el 4 de Novembre de 1737, és considerat com el Teatre d´Òpera en actiu més antic del món. 
Fou redissenyat per l´arquitecte Antonio Niccolini entre el 1810 i 1816, inspirat en l´arquitectura civil 
romana, amb una balconada que recau sobre els modillons i rematat amb un fals timpà sobre el segon 
pis. El resultat és un edifici que mostra diferents simbologies i que remet a diferents moments històrics. 

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi  (Busseto, 1813 – Milà, 1901)
Compositor romàntic italià de l´òpera del segle XIX, el més notable influent compositor de l´òpera 
italiana i pont entre el “belcanto” de Rossini, Donizetti, Bellini i el corrent del verisme de Puccini. Fou 
l´autor d´alguns dels títols més populars del repertori líric, com els que componen la seva trilogia 
popular i romàntica (Rigoletto, La Traviata i Il Trovatore). Les seves obres van lligades amb la situació 
política de la Itàlia decimonònica, amb òperes que van servir per a l´exaltació del caràcter nacionalista 
del poble italià. 

“Otello”, Verdi composa aquesta obra després d´un llarg silenci, 15 anys després de l´estrena 
de "Aida". El compositor s´inspira en la dramatúrgia shakespeariana, sota l´impuls d´Arrigo Boito i 
Giulio Ricordi. El San Carlo ofereix una ocasió única per a redescobrir aquesta magnífica Òpera. Otello 
conté elements novedosos, Verdi es mostra en sintonia amb la sensibilitat del final de segle XIX escollint 
un dels drames psicològics més inquietants de tot el teatre en prosa i intuint la necessitat de sondejar 
els abismes de l'ànima humana. 
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