
en la descripció dels personatges, mostrant una gran sensibilitat psicològica quan representa la 
resposta de Violeta a la declaració d’Alfredo, o quan es deixa persuadir pel pare perquè l’abandoni, 
o també amb la seva resignació en front a la malal  a. Verdi aconsegueix transmetre aquesta sen-
sibilitat mitjançant una restricció de la orquestració. També es mostra la gama expressiva de Verdi 
en la par  tura vocal per la heroïna, els efectes de coloratura es limiten al primer acte on celebra la 
seva boja vida de cortesana. Tot i l’èmfasi per l’expressió dramà  ca, Verdi no va permetre tossir a 
Viole  a en l’acte III, insis  nt que tot el drama ha d’expressar-se a través del cant. Més d’una sopra-
no ha comentat que per cantar Viole  a cal tenir quatre veus, una de diferent per a cada escena.

Estrena

Es va estrenar el 6 de març de 1853 al teatre La Fenice de Venècia, sense èxit. El públic es va burlar 
de la representació en el rol de la soprano com a Viole  a. La soprano encara que era una cantant 
aclamada, va ser considerada massa vella i amb el seu sobrepès no encaixava amb el paper dramà-
 c de la protagonista. Verdi havia intentat prèviament, sense èxit, convèncer el gerent de La Fenice 

per donar el paper a una dona més jove. Al fi nal de l’òpera el públic va començar a riure en comptes 
d’apreciar el fi nal tràgic. Verdi va escriure al seu amic Emanuele Muzio: “la Traviata d’ahir a la nit un 
fracàs. Error meu o dels cantants? El temps ho dirà”. 

Després d’algunes revisions l’òpera es va representar de nou a Venècia, al Teatro San Benede  o. 
Aquesta vegada va ser un èxit de crí  ca, en bona mesura pel retrat de Viole  a de la soprano. Des 
de llavors, la seva popularitat ha estat constant i s’ha man  ngut en el repertori fi ns a l’actualitat. A 
Catalunya es va estrenar al Gran Teatre del Liceu el 25 d’octubre de 1855.

Muntatge

El muntatge que veiem de la representació que es va fer al Teatre de l’Scala de Milà el 2007 dirigit 
per Lliliana Cavani ofereix una gran quan  tat de detalls psicològics i realistes, dins d’un marc escènic 
convencional. Els escenaris fastuosos van ser creats per Dante Ferre    i l’enfocament pot semblar 
passat de moda pels termes moderns però s’intenta crear espais de l’època que ajudin a completar 
l’escena.

Intèrprets:

Viole  a Valèry: Angela Gheorghiu  Annina: Tziana Tramon  
Alfredo Germont: Ramon Vargas  Gastone: Enrico Cossu  a
Giorgio germont: Roberto Frontali  Baró Douphol: Alessandro Paliaga
Flora Bervoix: Natascha Petrinsky  M. d’Obrigny:  Piero Terranova
Doctor Grenvil: Luigi Roni
Director: Lorin Maazel   Orquestra, cors i ballet del Teatre de l’Scala de Milà

La cançó que més m’agrada

Tot i que la majoria de cançons conegudes estan al primer acte, per mi la úl  ma del segon acte 
“Alfredo, Alfredo di questo core”, amb totes les veus és de les més expressives, així com l’ària de 
Viole  a “Addio del passato” que mostra un gran drama  sme.
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La Traviata 
Òpera en tres actes de Giuseppe Verdi basada en un llibret de Francesco Maria Piave ins-
pirat en la novel·la d’Alexandre Dumas Fill, “La dama de les Camèlies” publicada en 1848. 
L’obra es desenvolupa a París i els seus voltants, a mitjan segle XIX. La Traviata marca el pas 
de l’òpera romàn  ca cap a un major grau de realisme. Per primera vegada en la història es 
varen escollir fi gures contemporànies com a base per a una òpera.

Argument

Acte I. Viole  a Valéry, cortesana famosa, ofereix una festa en el saló de casa seva a París. El 
comte Gastone li presenta el seu amic Alfredo Germont, noble jove que fa temps que està 
enamorat de Viole  a. El baró Douphol, actual amant de Viole  a, es nega a fer el brindis 
de benvinguda i en el seu lloc el fa Alfredo. Els convidats es traslladen a ballar a l’habitació 
del costat mentre Viole  a que es troba marejada descansa una mica. Alfredo es mostra 
preocupat per la seva salut i li declara el seu amor. Al principi el rebutja però li promet 
tornar a veure’l l’endemà. Els convidats se’n van. Ja a soles, Viole  a es pregunta si l’atrac  u 
pretendent podria ser l’amor de la seva vida. Fora d’escena se sent la veu d’Alfredo que 
canta a l’amor, mentre ella canta a la llibertat.

Acte II. Quadre primer. Tres mesos més tard, Alfredo i Viole  a conviuen en una casa de 
camp als afores de París. Viole  a, enamorada, ha abandonat la seva vida anterior. Alfredo 
se n’assebenta a través de la criada Annina que Viole  a esta venent a París gran part de 
les seves per  nences per costejar la seva re  rada al camp. Alfredo, sorprès, se’n va a París 
per ocupar-se de l’assumpte. Entretant Viole  a rep una invitació de la seva amiga Flora per 
a una festa a París aquella mateixa nit. Un criat anuncia la visita del pare d’Alfredo, Giorgio 
Germont, que demana a la dama que trenqui la relació amb el seu fi ll, ja que la seva mala 
reputació amenaça el compromís de la seva fi lla amb un jove de bona família. Amb gran 
remordiment i horroritzada, accedeix a la cruel pe  ció de Germont. Aquest agraeix el seu 
sacrifi ci i admira la noblesa de la dama. Viole  a dóna a Annina una nota dirigida a Flora en 
què accepta la invitació a la festa. Es disposa a escriure una carta a Alfredo, quan aquest 
apareix i ella li parla del seu amor incondicional i s’acomiada d’ell sense explicacions. Abans 
li dona la carta que ha redactat a un criat perquè li doni a Alfredo quan hagi marxat. Quan 
aquest la llegeix se sent defallir i apareix Germont que tracta de consolar el seu fi ll. Però 
Alfredo sospita que el baró està darrera la separació doncs troba la invitació a la festa da-
munt la taula del despatx. Enfurismat, decideix anar a la festa. Germont intenta aturar-lo 
però Alfredo se’n va. 

Quadre segon. A la festa, el marquès d’Obigny explica a Flora que Viole  a i Alfredo s’han 
separat. L’amfi triona crida els ar  stes perquè entre  nguin els convidats. Viole  a arriba 
amb el baró Douphol, s’adonen de la presència d’Alfredo a la taula de jocs. Quan els veu, 
clama que s’emportarà Viole  a a la seva casa. Molest pels comentaris d’Alfredo (aquesta 
nit afortunat en el joc) el baró s’asseu a jugar amb ell. Alfredo guanya un bon grapat de 

diners. Flora anuncia que el sopar ja està preparat. Mentre tots surten de la sala Viole  a invita 
Alfredo a abandonar la festa ja que té por que la ira del baró el por   a reptar-lo a un duel. Aquest 
mal interpreta la seva preocupació i li demana que adme   que està enamorada del baró. Alfre-
do, furiós, fa vindre els convidats perquè siguin tes  monis del que ha de dir. Humilia i denuncia 
Viole  a públicament i llança els diners que ha guanyat als seus peus com a símbol vergonyós del 
deute que ha quedat saldat. Entra Germont i reprova l’ac  tud del seu fi ll, que ja té remordiments 
de la seva actuació. Finalitza el segon acte amb una cançó on tots exposen els seus sen  ments.

Acte III.  En una habitació de la casa de Viole  a a París, el doctor Grenvil anuncia a Annina que 
Viole  a no viurà molt més, a causa de la tuberculosi. Sola a l’habitació, Viole  a llegeix una carta 
en què Germont li fa saber que el baró només va sor  r ferit del duel amb Alfredo, també l’hi 
explica que ha informat el seu fi ll del sacrifi ci que ella ha fet per ell i per la seva germana, i que 
envia Alfredo a veure-la per demanar-li perdó. Viole  a, però sap que és massa tard. Els amants 
es retroben i Alfredo suggereix anar-se’n de París. Però ella sap que el temps se li acaba. El pare 
d’Alfredo arriba amb el doctor i es lamenta pel que ha fet. Viole  a mor als braços d’Alfredo.

Llibret

Francesco M. Piave es va basar en La Dama de les Camèlies d’Alejandro Dumas. Piave i Verdi 
volien donar a l’òpera una ambientació contemporània, però l’òpera es va considerar sospitosa 
des d’un punt de vista moral, i durant els primers anys de la seva existència l’acció s’ambienta en 
el passat (segles XVII i XVIII). No va ser fi ns a la dècada de 1880 que es van respectar els desitjos 
originals del compositor i del llibre  sta.

Autor

Giuseppe Verdi (1813-1901) va ser el compositor d’òpera més important del seu país al segle XIX. 
De pares comerciants, la seva primera formació musical la rebé de l’organista de Roncole. Als 11 
anys es traslladen a Busseto, allà conegué Antonio Barezzi, comerciant i músic afi cionat, funda-
dor de la societat Filharmònica de la ciutat i que es conver  r amb el seu benefactor. Als disset 
anys anà a viure a casa de Barezzi. D’aquella època són les primeres creacions.

Verdi va tenir la sort de viure en un període històric en el que el lloc del compositor a la jerarquia 
dels teatres d’òpera italiana va pujar substancialment, i en conseqüència els guanys econòmics, 
el que el va alliberar de la necessitat d’escriure sense descans. 

El seu primer gran èxit l’aconseguí amb Nabucco el 1842, la seva tercera òpera. Després d’un 
temps de gran intensitat composi  va va viatjar a Londres i París on es retrobà amb Giuseppina 
Strepponi (prima donna ja re  rada) la qual es conver   en la seva companya sen  mental. Verdi 
torna a Itàlia. D’aquesta úl  ma època és la Traviata.

L’obra

La Traviata és una obra a  pica dins de la producció de Verdi, pel seu caràcter realista, és un drama 
psicològic de caràcter in  mista. Amb La Traviata va assolir un es  l madur, amb més profunditat 


