
         ANDREA CHÉNIER.  Bus Girona-Liceu 18-III-2018 
 
 

     Andrea Chénier és l’òpera que va donar la fama a Giordano i que segueix en repertori, a més, en part, 
de Fedora. Per al Chénier es va versionar el cas d’un personatge històric de la Revolució francesa. 
Contràriament al que ´s tradició en òpera, no es va adaptar cap obra teatral ni tan sols cap obra literària 
concreta. El llibretista va ser un dels autors coneguts del moment, Luigi Illica (que va col·laborar 
reiteradament amb Puccini i també amb Mascagni i amb Catalani). 
     Val a dir que els personatge històric i l’operístic difereixen en alguns aspectes. El veritable Andrea 
Chénier efectivament va ser poeta i abraçà la Revolució francesa, però realment de manera més 
moderada del que planteja l’argument. Tampoc és verídic el personatge femení, Maddalena de Coigny, 
encara que sí que el nom s’inspira en una tal Aimée de Coigny, duquessa de Fleury, que va estar presonera 
simultàniament a Chénier i també va ser executada, però no es van conèixer amb el poeta. 
     Estem davant d’un dels grans títols del moviment de finals del segle XIX conegut com a Verisme. És una 

casualitat interessant que aqueta temporada podrem veure 
al Municipal de Girona les dues obres curtes considerades 
fundacionals del verisme: Cavalleria rusticana de Mascagni 
i Pagliacci de Leoncavallo. Són trets d’aqueta manera de fer 
l’evitar les idealitzacions i mostrar la realitat social amb tota 
la seva cruesa. La música ve lligada, sense que els números 
musicals quedin separats sinó que es busca un fluir continu 
del discurs musical. Es recorre al l’ús moderat dels 
leitmotifs, o temes conductors, que es repeteixen 
identificant un personatge o situació. 
     En els aspectes musicals no es busca tant la inclusió 
d’àries de gran bellesa com l’efecte dramàtic que descrigui 
les emocions dels personatges, com és el cas de la peça 
segurament més cèlebre, que canta la soprano, La Mamma 
morta. L’òpera està organitzada en quatre actes 
d’aproximadament mitja hora cadascun d’ells. 

 

FRAGMENTS D’ANDREA CHÉNIER 
Posem aquí uns enllaços a alguns dels moments interessants de l’òpera. 

●     ÀRIA.  Un di al azurro  (Andrea Ch. Al 1r acte).  Chenier es lamenta que Maddalena no es prengui seriosament 
els eu poema amorós.  Ho sentim per Pavarotti ►   
●     DUET. Ecco l’altare ... Ora Soave  (Chénier i Maddalena).  La noia damana ajut al poeta.  Ho sentim en una 
molt recent producció de La Scalla de Mila amb la parella ral i fictícia Netrebko i Eivazov  ►   
●     ÀRIA.  La mamma morta  (Maddalena, soprano, al 3r acte).  La noia es lamenta “Van mantar ma mare a la 
porta de la meva cambra”.  La sentim en versió concert per la recentment triomfadora al Liceu, la Sondra 
Radvanovski (sotstitolat en castellà) ►   
●     ÀRIA.  Si, fui soldato  (Chénier, tenor, vers el final del 3r acte).  El protagonista desafia la multitud acusadora 
recordant que ell va defensar com a soldat la revolució. Per Yusiv Eivanov  ►    I també la Callas ► 
●     DUET.  Vicino a te s’acqueta  (Chénier i Maddalena al final del 4t acte).  La parella es conjura per morir junts 
al cadafal de la guillotina que els espera. Acaben procalmant: Visca la mort junts!. Ho sentim en una producció 
exitosa que va oferir L’òpera de l’estat de Viena el 1981, amb Placido Domingo i Gabriela Benackova.  ►   
 

   

  L’Andrea Chénier s’anirà a veure en bus organitzat des de Girona el dia 18 de març 2018 (es marxa a les 
14,30 per a veure la representació al Liceu de les 17 h.). Preu (entrada més viatge en bus) 110€ i 105€ per 
als socis dels Amics. Podeu fer ls reserves al correu: , al correu:  

operagironabus@gmail.com 

 

 

 

 
 

Il·lustració de Julià Pascual, per als Amics de 
l’Òpera de Girona, d’Andrea Chénier 
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https://www.youtube.com/watch?v=41Xndjshhw4
https://www.youtube.com/watch?v=MmCFyanLYYc
https://www.youtube.com/watch?v=B8eyB65TyVc
https://www.youtube.com/watch?v=kDvBlMRaiGM
https://www.youtube.com/watch?v=5oZi2fovnZQ
https://www.youtube.com/watch?v=q1Mb7NVKsz4
mailto:operagironabus@gmail.com

