
        UN ELISIR DE MOLT BON GUST 
 
 

     Els elixirs son beuratges que poden tenir forts efectes en nosaltres. Diu la tradició que 
pot servir per curar, per animar, per enamorar, ...  El que presentem aquí és de l’última 
tipologia citada. És d’amore. No queda clar en l’òpera a que ens referim que serveixi per 
a enamorar a la persona desitjada. El que és segur, però, és que estem davant d’un 
Elisir que enamora per a l’òpera. Es tracta d’una composició fresca i plena de melodies 
plaents i delicioses. 
     L’Elisir d’Amore és una òpera de Gaetano Donizetti (1797-1848) amb llibret 
d’Eugène Scribe (1791-1861). Correspon al gènere còmic i té dos actes. Va ser 
estrenada a Milà (Teatro della Canobbiana, el 12-V-1832). A Catalunya, al Teatre de la 
Santa Creu de Barcelona (5-V-1833). L’estrena a Girona es va produir el mes de juliol 
de 1847 (per a l’ocasió la gironina impremta Grases va editar el llibret sencer en italià). 
A Girona tornà l’obra, com a mínim, els anys 1861 (3 vegades en el mes d’abril), el 24-

II-1994 i 12-III-1999. 
     L’argument ens parla de les penúries de Nemorino, jove camperol, que està 
prendat de la guapa, culta rica i brillant Adina. En definitiva, un objectiu 
inabastable per a un senzill noi sense patrimoni. Quan l’enamorat sent a la 
seva estimada com explica un conte, sobre els efectes d’un beuratge amorós, 
desitja posseir un tal Elisir. Amb aquestes arribarà al poble un xarlatà, 
Dulcamara, que anuncia una potinga que ho cura tot. El noi li demana si li pot 
vendre un beuratge d’amor, cosa que Dulcamara assegura que sí i diu que 
tindrà efecte al cap d’un dia, a canvi, l’enamorat ha d’invertir els seus migrats 
estalvis. Serà la seguretat de Nemorino que ara aconseguirà Adina que 
provoca el despit d’aquesta i per fer-se valdre es compromet en un immediat 
casament amb un militar fatxenda acabat d’arribar (Belcore). Per accelerar els 
efectes de l’encanteri amorós Nemorino s’allistarà com a soldat per a poder 
comprar una nova dosi del beuratge. A partir d’aquí es produeixen situacions 
típiques de la comedia de enredo. Finalment, serà la comprovació del gran 

amor que li té i els sacrificis que ha assumit Nemorino que farà entendrir el cor d’Adina. 
     L’obra és de música brillant, amb àries de gran bellesa. Així ho comprovem en les inicials cabatines 
de presentació, en la tècnica espectacular del belcanto: Quanto è bella, quanto è cara (Nemorino), Per 
guarir di tal pazzia (Adina), Udite. Udite, o rustici ... Così è chiaro (Dulcamara). Per contra, l’ària final 
de Nemorino, Una furtiva lacrima, de les més famoses del repertori, és un exemple de lirisme. Una 
fina ironia i efectes musicals propis de l’òpera buffa es trobaran en diversos bonics duets, també de 
gran efecte. 
    Si voleu ampliar informació, des d’aquí podeu accedir a comentaris publicats telemàticament: 
   ●  Dels amics de l’Òpera de Girona, deguts a Joan Manel Barceló (2012).  ►   ► 
   ●  D’ Operaemporda.net, deguts a Agnès Caro, Carme Bou i Jordi Sánchez, del 2012 i 2005.  ► 
 

FRAGMENTS DE L’ELISIR D’AMORE 
Posem aquí uns enllaços a alguns dels moments interessants de l’òpera. 

●     ÀRIA.  Quanto è bella, quanto è cara (Nemorino).  El noi està embadalit d’Adina.  ►   ► 
●     ÀRIA.  Della crudele Isotta (Adina). La noia llegeix una llegenda sobre un filtre d’amor.  ► 
●     Recitatiu i ÀRIA amb cabaletta.  Udite, udito, o rustici (Dulcamra).  Ofereix un curador de tot.  ► 
●     DUET. Dottore, perdonate  (Nemorino i Dulcamara). El noi compra un filtre d’amor al “dottore”, es tracta 

d’un brillant duet còmic, amb els efectes típics del moment .  ► 
●     DUET (barcarola).  Io son ricco e tu sei bella (Dulcamara i Adina). En l’àpat previ del matrimoni d’Adina 

amb Belcore el xarlatà ofereix cantar un duet amb la noia.    ► 
●     ÀRIA.  Una furtiva lacrima  (Nemorino). Quan en l’enamorat reneix una esperança per la llàgrima que ha 

vist que vessava Adina quan parlava amb ell.    ► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portada del llibret en 
italià editat a Girona per 
Joaquim Grases el 1847 

 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVF-6yL46TAi5l9V_I8cAMTw907eQU4o6H38-6RdUpwEwCsvNRsmv8P
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/3-50034-annex/elissir_guia2012-02.ppsx
http://operaemporda-net.blogspot.com.es/2012/01/lelisir-damore-de-g-donizzeti.html
https://www.youtube.com/watch?v=JVKvFqhxeBg
https://www.youtube.com/watch?v=bHfiIeIqQkk
https://www.youtube.com/watch?v=bzK5cA0GW9I
https://www.youtube.com/watch?v=ITyXKq57o98
https://www.youtube.com/watch?v=6RXr6mJVreU
https://www.youtube.com/watch?v=pqRujOwD-MM
https://www.youtube.com/watch?v=LGy_w6hCL7E

