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RIGOLETTO
Verdi



Rigoletto 
És una òpera en 3 actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret de Francesco Maria Piave, 
basada en l’obra teatral Le roi s’amuse  (el rei es diverteix) de Victor Hugo.

És un drama de passió, engany, amor fi lial i venjança, amb la fi gura central de Rigole  o, que 
és un bufó geperut de la cort del ducat de Màntua del segle XVI. 

Llibret

Al juny de 1850 els direc  us del teatre de La Fenice de Venècia varen encarregar a Verdi una 
nova òpera no bufa. El compositor va escollir com argument de l’obra, l’escandalós drama “Le 
Roi s’amuse” de Victor Hugo, estrenat a París el 1832.  Verdi va començar a treballar l’obra 
amb el nom de La Maledizione (  tol que després canviaria pel de Rigole  o), sempre va comp-
tar amb la col·laboració del llibre  sta Francesco Maria Piave.

Però tres mesos abans de la data prevista per l’estrena l’obra és censurada pel governador 
venecià amb un comunicat on “deplorava que el poeta Piave i el mestre Verdi no haguessin 
sabut escollir altre camp per fer créixer el seu talent que el de la repugnant immoralitat i 
obscena trivialitat de l’argument del llibret  tulat La Maledizione”. La data de l’estrena es va 
retardar per que els dos autors poguessin introduir els canvis necessaris per l’aprovació del 
censor. Verdi i Piave es varen veure obligats a traslladar l’acció de la cort de Francesc I a la del 
duc de Màntua i, a més a més a canviar els noms dels protagonistes, tot i això conservaren el 
nucli del drama. L’autorització ofi cial per estrenar Rigole  o arribà el 25 de gener de 1851. Per 
aleshores, Verdi portava molt de temps composant l’òpera. Només faltava la instrumentació, 
que Verdi acostumava a deixar per el moment dels assajos i que no va estar acabada fi ns a 
pocs dies abans de l’estrena. 

Autor

Giope  e Verdi (1813 -1901)  

Va ser el compositor d’òpera mes important del seu país al segle XIX. Al 1842 té el seu primer 
gran èxit amb Nabucodonosor. Després de viatjar a Londres i París  Verdi torna a Itàlia el 1848 
i s’instal·la a Busseto amb la seva amant. Allà va crear les tres òperes que assoliren més fama 
internacional: Rigole  o, Il Trovatore i la Traviata.

A Rigole  o Verdi posa en pràc  ca algunes innovacions. Trencar les normes pròpies de l’òpera 
italiana, donant més poder a l’escena, a la con  nuïtat dramà  ca,  en detriment de l’ària.

Estrena

Rigole  o es va estrenar l’11 de mar de 1851 a la Fenice amb un gran èxit. Va ser sobretot un 
èxit de públic doncs l’ac  tud de la crí  c va ser més aviat nega  va, doncs es considerava el 
llibret immoral, i també hi va haver qui va atacar la música d’aquesta obra.

Per exemple a “Itàlia Musical” de Milà el 18 de gener de 1853 considerava “un gran defecte 
de Rigoleto és la total i absoluta manca d’inven  va. Tot està sen  t i més que sen  t i el que és 
pitjor, no és del millor gust.

En canvi el mateix Víctor Hugo, autor de l’obra en que es basa l’acció, està encantat, per ell “si 



pogués tenir-ne quatre persones parlant simultàniament en les meves obres, perquè el públic 
entengués les seves paraules i emocions, llavors jo aconseguiria un efecte similar”.

Verdi sempre va considerar a Rigole  o com una de les seves obres més aconseguides. Era 
conscient del seu caràcter revolucionari, era una òpera nova i original. 

Argument

Acte I.  El duc de Mantua celebra una festa al seu palau. L’ac  tud lliber  na de l’amfi trió ofèn a 
alguns dels seus convidats, als que el bufó Rigole  o ridiculitza. . Un d’aquests personatges bur-
lats és Monterone que maleeix a Rigole  o. És la famosa maledizione que portarà la perdició 
de Rigole  o. Mentre el geperut torna a casa apareix el personatge de Sparafucile, un assassí 
professional que ofereix els seus serveis a Rigole  o. Aquest va expressant els seus sen  ments 
i la seva condició de vida. A casa és rebut per la seva fi lla Gilda que viu amagada i resguardada, 
i que el seu pare no vol que sur   només per anar a missa i sempre acompanyada de Giovanna . 

El Duc arriba a la casa i s’assabenta que Gilda és en realitat la fi lla de Rigole  o. Mentre aquest 
es re  ra a les seves habitacions entra el Duc subornant a la criada, i declara el seu amor per 
a Gilda. El Duc conta a Gilda que és un estudiant i que s’anomena Gual  er Maldé. La jove, 
enamorada del seu anònim pretendent, li demana que se’n vagi. Fora se senten les veus de 
dos cortesans que planegen el rapte de la suposada amant de Rigole  o. A con  nuació té lloc 
una escena d’embull i confusió entre els cortesans i Rigole  o, que és burlat i enganyat per 
aquests, que aconsegueixen raptar a Gilda, ajudats pel mateix Rigole  o, a qui havien embe-
nat els ulls prèviament, sense saber-ho. Quan es queda sol compren el que ha passat.

Acte II.  Al palau el  Duc  està desesperat perquè en tornar a la casa de Rigole  o no ha trobat 
Gilda, els cortesans l’informen del rapte de l’amant de Rigole  o. El Duc se n’adona que es 
tracte de Gilda. Arriba Rigole  o i pregunta per la seva fi lla. Quan aquests li descobreixen el 
lloc on està la jove, Gilda ha sigut ja deshonrada pel duc, a qui segueix es  mant. Rigole  o jura 
revenja, mentre la seva fi lla demana que el perdoni.

Acte III.  En una posada, Rigole  o vol demostrar a la seva fi lla com és de llicenciós el Duc. 
Rigole  o demana a Gilda que se’n vagi a casa disfressada d’home. El bufó planeja l’assassinat 
del Duc amb Sparafucile, un sicari a sou, decideixen que després de la mort, el cos ha de ser 
fi cat en un sac i llençat al riu. Però Maddalena, la germana de l’assassí s’encapritxa del noble 
i aconsegueix que els delinqüents canviïn de plans. Sparafucile promet assassinar el primer 
client que entri a la posada. Gilda arriba per a salvar al seu es  mat i allà mateix es troba amb 
la mort. Sparafacile li dona un sac amb el cadàver a Rigole  o. Quan es disposa a  rar-lo al 
riu, el geperut escolta lluny la veu del duc. Embogit obre el sac i descobreix que en realitat 
hi ha la seva fi lla. L’escena acaba amb un lament de Rigole  o que recorda la maledizione de 
Monterone.



Fitxa tècnica
Duc de Mantua Piotr Beczala Rigole  o  Leo Nucci
Gilda Elena Mosuc Sparafucile  László Polgár
Maddalena Katharina Peetz Giovanna Kismara Pessa   
Conte di Monteone Rolf Haunstein Marullo Valery Murga
Borsa Bogustav Bidzinski Conte di Ceprano Morgan Moody
la Contessa Angela Kerrison Usciere Manuel Betancourt
Paggio della Duchessa  Mar  na Welscherbach

Òpera de Zurich 2006
Orquestra i cors de l’òpera de Zuric
director: Nello San  
Director ar  s  c: Gilbert Delfo


