
Estrena de l’època. 

El 12 de maig de 1832, al teatre Cannobiana, situat a les afores de Milà. Era un teatre que atreia 
un públic més heterogeni que l’Scala. Fou un èxit inesperat. El càs  ng va ser molt encertat. La 
producció va tenir molt bona crí  ca i audiència des del primer moment.

Situació històrica

Al principi del segle XIX el concepte d’òpera era entesa com una concatenació de quadres escè-
nics intercanviables, capaços de donar cabuda a insercions provinents d’altres obres dels matei-
xos o diferents compositors. Els cantants viatjaven a les ciutats on havien d’actuar amb el que 
s’anomenava “àries de bagul”, és a dir amb par  tures per una sola veu en les que sobresor  en 
especialment. El caràcter genèric de molts llibrets feien que aquestes subs  tucions fossin menys 
incongruents del que es podria pensar. Però l’òpera italiana va pa  r diverses transformacions, 
com és la disminució del pes dels “castra  ”, també l’augment del nombre de teatres on es repre-
sentava òpera, el que va incrementar la demanda de material operís  c. L’espectador volia nove-
tat, és a dir una òpera de nova creació o que s’hagués estrenat recentment amb èxit, sobretot si 
l’escenifi cació la feien els seus intèrprets preferits.

Muntatge.

La directora Annabel Arden situa l’acció en una comunitat italiana rural i representa amb gran 
detall la in  mitat xafardera de la vida del poble - una vida que es veu alterada pel trastorn que re-
presenta la vinguda de Belcore i els seus soldats coincident amb el “doctor Dulcamara”. Aquesta 
barreja embriagadora té moments de gran humor, però també una serietat les diferents situaci-
ons de Nemorino i Adina.

Intèrprets:

Des del Fes  val d’òpera de Glyndebourne.

Adina: Ekaterina Siurina
Nemorino: Peter Auty
Sergent Belcore: Alfredo Daza
Dr. Dulcamara: Luciano di Pasquale
Gianne  a: Eliana Pretorian
Assistent del Dr. Dulcamara: James Bellorini
Director: Maurizio Benini

La cançó que més m’agrada.

En aquesta òpera hi ha diverses cançons d’amor molt maques, però la més emo  va és “Una 
fur  va lacrima” (cantada quasi al fi nal de la segona part). De totes maneres¸la cançó del fi nal del 
primer acte “Adina credimi” cantada a tres veus (Nemorino-Adina-Belcore) amb el cor és molt 
emo  va.

22 de febrer 2014

20.30 h 
Preu amb consumició:

No socis 4€
Socis 3€

PROJECCIÓ FORMAT BLU-RAY



L’elisir d’amore de Donizetti
Òpera en dos actes, l’Elisir d’amore aporta una nova dimensió al gènere de l’òpera buff a. 
De temà  ca bucòlica on Donize    i Romani (autor del llibret) inclouen tot un mostrari 
de vicis i defectes, com la superfi cialitat i frivolitat d’Adina, la fatxenderia i vulgaritat del 
sergent Belcore, el venedor xerraire, arque  p de l’entabanador que va de poble en po-
ble, astut i aprofi tat de Dulcamara, amb la mala fe amagada darrera d’una gran simpa  a, 
però ho contraresten tot amb el vilatà senzill, ingenu, net de qualsevol dolenteria i capaç 
de viure grans sen  ments que és Nemorino. La novetat rau en la introducció d’una veri-
table passió i sen  ment. Nemorino i Adina troben el seu camí per ells mateixos i no pels 
mecanismes previstos per l’òpera buff a, sinó a través de la revelació dels sen  ments.

Argument:

Acte 1: Nemorino, un jove granger està enamorat d’Adina, rica i guapa hereva que es vanta 
de no enamorar-se de ningú. Adina afi cionada a la lectura, riu entre camperols quan els expli-
ca el conte que esta llegint “Tristán i Isolda”, on Isolda u  litza un elixir d’amor. Entra en escena 
un grup de soldats capitanejats pel Sergent Belcore. Aquest arrogant militar està convençut 
que amb el seu uniforme conquerirà qualsevol cor. Al veure a Adina li proposa matrimoni i 
ella li dona llargues per pensar-s’ho. Quan se’n van Nemorino li demana a Adina que li res-
pongui al seu amor i Adina li contesta que prefereix con  nuar lliure.

Apareix la caravana del Doctor Dulcamara, un venedor ambulant de tot  pus de remeis 
que guareixen qualsevol mal. L’impressionable Nemorino creu haver trobat la solució a 
tots els seus problemes i li demana al doctor un elixir d’amor. El doctor li ven una ampo-
lla de vi com si fos la poció desitjada, i li diu que les seves propietats triguen 24 hores a 
fer efecte (temps que necessita per desaparèixer del poble). Nemorino està feliç i con-
vençut del poder que ara té sobre Adina. Aquesta es sorprèn de no trobar-lo sospirant 
per ella i per picar-lo decideix dir-li a Belcore que es casarà amb ell d’aquí a sis dies. Ne-
morino no es preocupa doncs sap que a l’endemà ella caurà als seus braços per l’efecte 
de la poció. Llavors arriba un missatge a Belcore ordenant-lo deixar el poble l’endemà i 
Adina accedeix a casar-se el mateix dia. Nemorino es desespera i proposa a Adina que 
posposi el casament, ella convida a tothom i es mofa de la desesperació de Nemorino.

Acte 2: S’estan fent els prepara  us pel casament d’Adina i Dulcamara serà un dels convidats. 
Quan arriba el notari perquè signin el contracte matrimonial Adina se n’adona que no hi ha 
Nemorino i no podrà gaudir de la seva venjança si no el veu pa  r. Mentrestant Nemorino 
es troba amb Dulcamara sol i li demana ajut. El doctor vol diners per prescriure altre cop el 
remei i Nemorino ja es va gastar tot el que tenia amb el primer elixir, llavors li demana temps 
per trobar els diners. Belcore se n’assabenta que Nemorino necessita diners i li proposa que 
s’allis   a l’exèrcit anomenant-li totes les avantatges que per un noi jove té. Nemorino accepta 
i espera oblidar-se del seu amor per Adina quan se’n vagin .

Entretant corre pel poble la no  cia que s’ha mort un oncle ric de Nemorino deixant-lo com 
únic hereu. Totes les noies del poble es miren i omplen d’atencions al nou hereu i aquest 
amb la seva simplicitat es creu que la poció comença a fer efecte. Adina està admirada de la 
popularitat d’aquest i li pregunta a Dulcamara qui li explica l’afer de la poció. Ella es commou 
especialment quan se n’assabenta que Nemorino s’ha allistat per lliurar-se de l’amor per ella. 
Adina es sent culpable i comença a entendre el veritable amor. Quan Adina compra els papers 
d’allistament li diu que està a punt de trencar amb Belcore i admetre a Nemorino com el seu 
enamorat i Dulcamara escampa la no  cia que acaba d’escoltar sobre el llegat de Nemorino. 
Dulcamara atribueix tota la bona fortuna de Nemorino al seu licor màgic i tots els vilatans en 
volen comprar. Finalment tothom està content excepte Belcore que tot i això se’n va triomfant 
de la vila.

Llibret

Alessandro Lanari, empresari del teatre Cannobiana de Milà,  vol una nova òpera per 
la primavera de 1832 però el compositor que la tenia encarregada li va fallar. Sense de-
sanimar-se, Lanari li proposa a Donize   . El compositor es posa tot seguit a treballar, 
assis  t pel llibre  sta de l’actualitat, Felice Romani. Els  dos homes agafen una adaptació 
de Le Philtre d’Eugene Scribe. La feina es va acabar en menys d’un mes. Donize    tenia 
trenta-quatre anys i havia escrit aproximadament trenta-sis òperes. La col·laboració amb 
el llibre  sta no va ser fàcil, però la poè  ca d’aquest, els versos clars i elegants inspiraren 
la composició. Com el mateix Donize    va explicar, les seves melodies fl uïen arrelades 
amb les paraules del llibret: “la música és només la declamació accentuada pels sons, de 
manera que tot compositor concep i evoca una melodia des de l’accent de la declamació 
del text”. Per “accent”, Donize    no només entén el ritme del text, també les possibilitats 
dramà  ques implícites. La música és igualment gra  fi cant i amb una inven  va que va 
assumir la perfecció reconeguda des del començament.

Autor: 

Gaetano Donize    1797-1848. D’origen humil va poder estudiar música gràcies a que Simon 
Mayr va obrir una escola gratuïta, per formar músics i cantants de cor pels serveis religiosos. 
El noi va demostrar tenir tant talent que el mateix Mayr es va encarregar de la seva educació.

A les òperes dels primers anys hi havia una gran diversitat d’experiments. Després de l’èxit 
d’Anna Bolena (1830) les comèdies varen perdre rellevància a la producció de Donize   , tot i 
així algunes de les seves obres més universals pertanyen a aquest gènere: L’elisir d’amore, Don 
Pasquale o La fi lle du régiment.

Durant molt de temps, aquest compositor va ser considerat com el més dèbil de la triada Ros-
sini-Bellini-Donize   , com el que va escriure massa i massa ràpid. En canvi avui en dia aquests 
prejudicis han desaparegut i es pot admirar perfectament als tres compositors pels seus mè-
rits par  culars. 


