Diumenge, 22 de desembre
A les 7 de la vesprada
Al Centre Sociocultural

Leoncavallo: el verisme
És una opinió prou estesa que l’acció d’aquesta òpera està inspirada en un fet real
que va haver de jutjar, com a magistrat, el pare de Leoncavallo.
El verisme (verismo en italià: realisme) va ser la darrera escola operística del segle
XIX , i amb el seu començament es tanca el gran període de creació romàntica
italiana.
Retrata la vida diària de les capes baixes de la societat italiana. Pretén exposar la
realitat tal com és, descrivint amb precisió realista moments de la vida quotidiana i
les emocions primàries dels protagonistes, gent senzilla, deixant de banda les
aventures romàntiques de la noblesa. És un reflex de la literatura realista i
naturalista imperant en l’època representada per escriptors com Balzac o Zola.
Les melodies són de gran força expressiva i bellesa. El discurs musical és continu,
com la música de Wagner (del que pren també el leitmotiv), però en aquest fluir
constant estan intercalades les àries i els duets dels protagonistes; a penes hi ha
recitatiu. Desapareix, en general, qualsevol rastre de belcanto, creant unes
melodies directes que causen un fort impacte en l’espectador. L’orquestració és
molt rica i complexa. L’obertura va desapareixent a poc a poc i en el seu lloc es
destaca l’intermezzo, un interludi musical que recull alguns temes de l’òpera. La
música sol ser més descriptiva.
A part del nostre autor destaquen dins d’aquest moviment figures com Mascagni,
Puccini, Boito o Catalani.

PAGLIACCI
(Pallassos)
Música i llibret de Ruggero Leoncavallo (1858-1919)
Òpera en un pròleg i dos actes
Estrena: Milà, Teatro dal Verme, 21 de Maig de 1892 amb la
direcció d’Arturo Toscanini

Metropolitan Opera House de Nova York
(26/09/1994)
Director …………… James Levine
Productor ……......... Franco Zeffirelli
Direcció d’escena … Fabrizio Melano
Il·luminació ………. Gil Wechsler
Video ……………... Brian Large
(Duració aproximada 1 hora i 17 minuts)

Personatges
Canio (Pagliaccio),
director d’un teatre ambulant ………. Luciano Pavarotti (Tenor)
Nedda (Colombina),
dona de Canio, amant de Silvio ……. Teresa Stratas (Soprano)
Tonio (Taddeo),
bufó de la companyia ……………….. Juan Pons (Baríton)
Silvio,
vilatà, amant de Nedda ……………... Dwayne Croft (Baríton)
Beppe (Arlecchino),
actor de la companyia ………………. Kenn Chester (Tenor líric)
Veí del poble ………………………… Glenn Bater
Veí del poble ………………………… John Hanriot
Veïns del poble
L’acció transcorre al poble de Montalto di Calabria (Itàlia) al voltant de l’any 1875,
durant la vesprada de la Mare de Déu d’Agost.

Argument
Pròleg. Abans de començar l’obra, des del teló, un pallasso demana permís i ens
explica que el que vorem no és ficció sino la realitat de la vida, explicada per l’autor
amb llàgrimes i gemecs.
Acte I. Una companyia de teatre ambulant arriba al poblet de Montalto di Calabria
per representar una comèdia. Canio anuncia la funció i se’n va a beure amb Beppe i
altres veïns del poble. Tonio, un pallasso ximple i geperut, s’ha enamorat de Nedda i
en vore-la tota sola li confessa els seus sentiments. La jove se’n riu cruelment i el
rebutja amb paraules plenes de menyspreu. Tonio jura venjança. Entra Silvio, amant
de Nedda, s’abracen i fan plans per fugir junts després de la funció. Tonio, que ho
ha vist tot, corre per avisar Canio; quan arriba fet una furia Silvio ja no està i intenta
que la dona li diga el nom del seu amant. Arriba Beppe per ficar pau dient-los que la
funció ha de començar. Plorant de ràbia Canio es vist: la seua obligació és fer riure
al públic.
L’intermezzo musical ens prepara per l’obra que la companyia de pallassos es
disposa a representar. En aquesta Commedia dell’Arte Canio fa de Pagliaccio,
Nedda és Colombina, Tonio és Taddeo i, per últim, Beppe és Arlecchino.
Acte II. El poble s’ha reunit per gaudir de la funció. Colombina (Nedda) coqueteja
amb Arlecchino (Beppe) mentre es fa burla de Taddeo (Tonio). La gent s’ho passa
d’allò més bé. Arriba Canio per representar el seu paper de Pagliaccio però l’escena
li recorda la traició de la seua dona. La situació real de Canio s’apodera del
comediant i exigix amb violència el nom de l’amant. El públic intuix la veritat. Nedda
es nega a confessar i Canio la ferix mortalment. Silvio acudix

per socorrer-la i és també apunyalat davant uns espectadors espantats. Canio
pronuncia les últimes paraules: la commedia è finita!
Alguns dels extractes més interessants:
Pròleg: Si puó? (Tonio)
Acte I: Son qua! (Cor)
Un grande spettacolo (Canio)
O che bel sole di mezzo agosto (Nedda)
So ben che difforme (Tonio)
Dicidi il mio destin (Nedda, Silvio)
Recitar … Vesti la giubba (Canio)
Acte II. Oh, Colombina schiudimi (Beppe)
No, Pagliaccio non son (Canio, Nedda)
Final

