
GUIA D’AUDICIÓ . . .  de l’òpera 

UNA ALTRA GRAND OPÉRA DE VERDI PER A L’ÒPERA DE PARÍS 

Les vêpres siciliennes  
 

 

Com a conseqüència dels èxits que Verdi va obtenir a 

París amb la representació al “Théatre des Italiens” 

d’algunes de les seves obres primerenques, 

especialment Nabucco el 1845 i Ernani i I Due Foscari el 

1846, se li va oferir l’oportunitat de representar el 1947 

al Teatre de l’Òpera la versió francesa de I Lombardi, 

que es va titular Jerusalem, essent els traductors del 

llibret  els escriptors Roger i Vaïëz. 

 

1)  CONTEXT 

Els mateixos llibretistes van proposar a Verdi de compondre una òpera expressament per a l’Òpera 

de París, suggerint inicialment el “Don Carlos” de Schiller 

com a base, projecte que es va descartar i no es va 

prendre en consideració fins al cap de 15 anys. Verdi, 

però, va signar un contracte el 1852 amb l’Òpera de París 

que el comprometia a compondre una òpera en el 

termini aproximat de dos anys. El llibretista triat va ser 

Eugène Scribe, que va ser ajudat per Charles Duveyrier. 

El tema triat per a la redacció del llibret, amb l’acord de 

Verdi, va ser el de Els Vespres Sicilians, l’aixecament 

armat dels sicilians contra els seus opressors  francesos, 

que tingué lloc l’any 1282. 
   Imatge 1.-  Verdi a París el 1855, coincidint 

amb l’Exposició Universal de París (per A.E. Disderi) 

 

Tractant-se d’una òpera per ser estrenada a l’Òpera de 

París havia de ser una “Grand Opéra” amb cinc actes i un 

ballet, normalment situat al tercer acte. La composició i 

inici dels assaigs de l’obra foren més aviat complicats, 

degut principalment a retards en la confecció del llibret i 
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a la fugida de la soprano protagonista Sofia Cruvelli que, però, va reaparèixer al cap d’un temps 

sense donar explicacions. Tot plegat provocà el cessament i substitució del director del teatre i 

l’amenaça de Verdi d’abandonar el projecte.  Malgrat tot, l’òpera es va estrenar el 13 de juny de 

1855 en una funció de gala dins els actes de celebració de l’Exposició Universal de París, amb un 

gran èxit, quedant incorporada al repertori del Teatre, on, fins al 1865, se’n van fer 65 

representacions.  

 
Imatge 4.-  Cartell de l’estrena, a París, la nit del 15 de juny del 1855 

 

En vista de la bona rebuda a París, Ricordi va fer traduir el 

llibret a l’italià per Arnaldo Fusinato, amb el consentiment de 

Verdi, però més que d’una traducció es va tractar d’una 

versió completament nova, per causa de la censura, que no 

permetia de cap manera que es fes referència a fets 

revolucionaris o que incitessin a la revolució, i molt menys si 

aquesta revolució s’esdevenia en terra italiana. Així que 

l’acció es va traslladar a la Lisboa de l’any 1640,  i l’aixecament 

armat era dels portuguesos contra els seus opressors 

espanyols, en italià i amb el títol de “Giovanna di Guzman” 

amb  el llibret degudament adaptat a la nova situació. Amb 

aquest mateix títol i llibret es va estrenar el 1855 a Parma i el 

1856 a Milà. El 1857 s’estrenà a Nàpols amb un altre canvi: l’acció es retornà a Sicília, però, per no 

molestar els espanyols, els opressors eren els àrabs. 

Després de totes aquestes vicissituds i alguna altra més, finalment l’òpera s’estrenà el 1861 al 

Teatre Carolino de Palermo amb el llibret italià original i el títol, ja definitiu, de “I VESPRI SICILIANI”, 

gràcies a la intervenció de  Giuseppe Garibaldi. L’èxit fou esclatant i aquesta és la versió que 

s’adopta normalment quan es representa, que actualment no és gaire sovint. Al Gran Teatre del 

Liceu es va estrenar en la versió original francesa el dia 4 d’octubre de 1856, només un any i quatre 

mesos després de la seva estrena a París, també amb un gran èxit. Cal dir que en la majoria de 

representacions fetes fora de França s’obviava el ballet, que era imprescindible a París. 

 

2)   ELS VESPRES SICILIANS.- LA HISTÒRIA 

Tractant-se d’una obra basada en el fet realment ocorregut de la insurrecció armada dels sicilians 

contra els opressors francesos, convé fer esment dels fets històrics, especialment quins foren els 

motius d’aquesta revolta sagnant. En aquests fets, especialment a l’inici, hi tingué un paper 

rellevant (cosa rara) el Vaticà, en la figura del Papa Climent IV. que com a francès que era afavorí 

en tot moment els interessos del seus compatriotes.  

Però, qui era aquest Papa? Es deia Guy de Foulques, va néixer el 1190 a Saint Geli i va ser militar i 

secretari de Lluís IX de França. Quan enviudà ingressà a l’orde franciscà, essent nomenat bisbe de 



Puy el 1256 i posteriorment arquebisbe de Narbona el 1259. Nomenat cardenal el 1261 pel Papa 

Urbà IV, el Concili Cardenalici l’elegí Papa en absència seva i va ser consagrat el 1265 amb el nom 

de Climent IV.  

 
     Imatge 2.-  La representació plàstica més 

típica de l’esdeveniment de les vespres 

sicialianes és el quadre que va pintar el 1822 

Francesco Hayez (a la Galeria Nacional d'Art 

Modern. Roma) 

 

Al mateix temps pujava al tron de 

Sicília Manfred I, fill de 

l’emperador del Sacre Imperi 

Romano-Germànic Frederic II. 

Climent IV excomunicà Manfred 

per ser fill il·legítim de l’emperador 

i Sicília passà a ser feu del Papat, 

que en va oferir la Corona a Carles 

d’Anjou, germà de Lluís IX de 

França, que va ser coronat  rei de Sicília a Roma el 1266. Carles s’envoltà d’una cort de nobles i 

militars francesos amb l’objectiu de contenir i ofegar el malestar que la nova situació provocà en 

el poble i la noblesa siciliana. Aplicant un règim repressiu, i amb el suport del Papa Climent IV, armà 

un exèrcit per iniciar una croada contra les forces sicilianes, a les que derrotà en la batalla de 

Benavent i en la que morí Manfred I. 

 

Tot plegat va provocar un gran rebuig en el poble i la noblesa de Sicília, que començà a conspirar 

contra els invasors angevins, liderats per uns quants prohoms, el més destacat dels quals fou 

Giovanni da Pròcida, que havia  estat metge de l’Emperador Frederic II i també de Manfred I de 

Sicília, a la mort del qual Carles d’Anjou li confiscà totes les seves pertinences territorials. Cercant 

suport per la projectada revolta d’alliberament de Sicília , anà a Praga i a diverses ciutats alemanyes 

per tal de convèncer el landgravi Frederic de Turíngia de donar el seu suport a la revolta, acceptant 

també ser proclamat Rei de Sicília. Fallit l’intent, Pròcida es presentà a la cort de Jaume I de 

Catalunya-Aragó vers el 1275 on fou molt ben acollit, especialment per l’infant Pere, que l’any 1262 

s’havia casat amb Constança de Sicília, filla de Manfred I.  

Un cop accedit al tron com a Pere II, el nou rei nomenà Pròcida  canceller i li van ser atorgats 

diversos feus en terres de València, Catalunya i Mallorca, juntament amb el compromís del rei Pere 

de donar suport a la revolta. D’aquí que se’l conegui també amb el nom catalanitzat de  Joan de 

Pròixida. La llavor de la revolta contra els angevins i els francesos en general va anar creixent, fins 

que es va concretar en una acció determinada: La revolta armada de tot el poble esclataria a l’inici 

de la Pregària de Vespres del Dilluns de Pasqua de 1282 a l’Església  de l’Esperit Sant de Palerm. 

Així va ser i aquella nit i la següent van ser massacrats uns 2000 francesos, xifra que s’elevaria a uns 

4000 durant les setmanes següents.. Del fet que la revolta s’iniciés a la Pregària de Vespres en 



deriva el nom de “VESPRES SICILIANS”. Pere II el Gran, acudí a Palerm amb la seva flota portant 

armes i queviures per als insurrectes, destruint alhora l’estol angeví a la batalla de Nicòtena. Per 

altra banda, Joan de Pròixida, que havia nascut el 1210 a Salern, Sicília, morí el 1299 a Roma i fou 

enterrat a la Catedral de Santa Maria degli Angeli, a Salern.  

 

3)   L’ÒPERA 

Tal com ja s’ha dit al començament, es tracta d’una òpera llarga, que dura una mica més de tres 

hores, sense comptar els entreactes que hi pugui haver. 

L’òpera s’inicia amb una obertura considerablement enèrgica, que ja preludia que ens trobarem 

amb una acció plenament dramàtica, amb poques 

concessions al lirisme, tot i que n’hi ha pinzellades 

gens menyspreables. Resumim l’argument i els 

moments més notables per els cinc actes de què 

consta l’òpera. 

  
Imatge 3.-  Dos dels cantants que van estrenar al 

teatre Nacional de l’Òpera de Paris les Vêpres Siciliennes, el 

1855: la soprano Sophie_Cruvelli, que encarnà a Hélène, i el 

tenor Louis Gueymard, qui assumí el rol d’ Henri, Arrigo en la 

varsió italiana.. 

 

    
 

ACTE I – Després de l’obertura [►,   ►,  ►], Tebaldo, Roberto i altres soldats francesos estan 

reunits a la Plaça Major de Palerm, davant del palau del Governador, bevent i brindant per França, 

mentre un grup de sicilians els observen amb ràbia i disgust. 

Entra la Princesa Elena, vestida de dol pel seu germà, executat per no mantenir-se fidel als 

ocupants francesos. Malgrat la situació, Roberto li demana que s’uneixi als francesos cantant 

alguna cançó, sota amenaça de repressió. 

Elena entona l’ària Deh! Tu calma, o Dio possente [►,  ► ,  ►] , cosa que encara incita més els 

sicilians a rebel·lar-se, però aleshores surt el Governador Monforte del seu palau, la situació es 

calma i Arrigo anuncia que ha estat alliberat de la presó. Monforte agafa a part Arrigo i li ofereix 

un càrrec, cosa que ell refusa i segueix  Elena, que es retira al seu palau. 
 

 

Els personatges de l’acció són: 
 

●  La Duquessa Elena, germana del Duc 

Frederic d’Austria. Soprano. 

●  Arrigo, un jove sicilià. Tenor dramàtic o 

spinto. 

●   Guido da Monforte, Governador de 

Sicília per nomenament de Carles 

d’Anjou, Rei de Nàpols. Baríton. 

●  Giovanni da Pròcida, instigador principal 

de la revolta. Baix 

●  Bethune i Vaudemont, oficials 

francesos. Baixos 

●  Roberto i Tebaldo, soldats francesos. 

Baix i tenor, respectivament 

●  Danieli i Manfredo, sicilians. Tenors 

●  Ninetta, dama d’Elena, soprano 

https://www.youtube.com/watch?v=mck6R8M4iII
https://www.youtube.com/watch?v=cl7g2a5ORk0
https://www.youtube.com/watch?v=k_RZtLOLx-M
https://www.youtube.com/watch?v=SUI15qOhFzQ
https://www.youtube.com/watch?v=EI360joo3xk
https://www.youtube.com/watch?v=sKOgTbXwVf0


ACTE II – Giovanni de Pròcida arriba de l’exili a una platja amb una barca de pesca i en posar peu 

a terra canta l’ària Oh tu Palermo, terra adorata [►,  ► ,  ►] expressant l’alegria de trobar-se a 

la seva pàtria i el disgust per l’ocupació francesa. Demana als que el vénen a rebre que vagin a 

buscar Elena i Arrigo i entre tots tres planegen l’inici de la rebel·lió contra els francesos durant les 

pròximes festivitats de Pasqua. Elena pregunta a Arrigo si espera alguna recompensa de la revolta  

i ell li diu que venjar el germà d’Elena i aconseguir l’amor d’ella. Bethune arriba amb una invitació 

per un ball de part del  governador. Arrigo ho rebutja, l’arresten i se l’enduen presoner.  

Roberto i un grup de francesos 

comencen a ballar a la plaça i 

s’animen a atrapar noies 

sicilianes malgrat les seves 

protestes i l’enuig dels joves 

sicilians. Es veu passar una barca 

plena de nobles francesos i 

dones sicilianes cap al ball. 

Pròcida i els joves sicilians 

decideixen entrar al ball i buscar 

venjança. 

 
Imatge 5.-. Il·lustració de l’òpera, poc 

després de l’estrena, per Roberto Focosi, 

cap al 1855 

 

ACTE III- Per embolicar la troca encara més, cosa que va molt bé per a una òpera, Monforte llegeix 

una carta que li lliura una dona, en la que li revela que ell és el pare d’Arrigo, cosa que fa exaltar 

Monforte, especialment quan li diuen que han arrestat Arrigo i l’han portat al palau. In braccio 

alle dovizie [► ,  ►,  ►  ]. Monforte i Arrigo s’enfronten i el governador li ensenya la carta de la 

seva mare, en la que ella diu que és fill de Monforte. Això trasbalsa profundament el jove, que 

fuig corrent després d’insultar al seu pare. Monforte queda llavors abatut i es lamenta de l’actitud 

d’Arrigo Parola fatale, insulto mortale  [►,]. 

Acte seguit comença el ballet preceptiu en tota Grand Opéra per París, que curiosament porta el 

nom de “Les quatre Estacions”. Res a veure amb Vivaldi, però. Entre el públic hi ha Elena, Arrigo i 

Pròcida, disfressats. Arrigo s’assabenta que Pròcida i els seus pretenen assassinar Monforte i 

decideix protegir el seu pare, cosa que provoca la indignació del grup de sicilians, que l’acusen de 

traïdor. 

 

ACTE IV.- Arrigo va a la presó i contempla  penedit la situació en què estan els seus compatriotes 

Giorno di pianto  [►,  ► ,  ►]. Demana de parlar amb Elena, que el tracta amb menyspreu fins 

que ell li confessa que Monforte és el seu pare. Això entendreix Elena Arrigo, parli a un core già 

pronto a perdonaré  [► ,  ► ,  ►]. 

https://www.youtube.com/watch?v=TsUX-KiiEEk
https://www.youtube.com/watch?v=y3TS8RglWHE
https://www.youtube.com/watch?v=E1ZUlHFC46I
https://www.youtube.com/watch?v=Nrkqmu1GYjM
https://www.youtube.com/watch?v=c2T2yPVmLQs
https://www.youtube.com/watch?v=mpITdOElbkg
https://www.youtube.com/watch?v=SY0a3jhDm9g
https://www.youtube.com/watch?v=e_fy1LdmCLA
https://www.youtube.com/watch?v=7ptlK5FBB7M
https://www.youtube.com/watch?v=XOPRNbC1gW4
https://www.youtube.com/watch?v=XJnKWEr1ruU
https://www.youtube.com/watch?v=Kyb6BsceuXA


Monforte ordena l’execució dels empresonats, però Arrigo intercedeix per ells. Monforte li posa 

un única condició: que li digui pare, cosa que Arrigo acaba fent quan s’emporten Elena. Monforte 

perdona llavors els sicilians, dona el seu consentiment al casament d’Arrigo amb Elena i anuncia 

satisfet al poble que ha retrobat el seu fill. 

 

ACTE V.- Emboliquem-ho una mica més?. En els jardins del palau de Monforte, Elena dona les 

gràcies a tots els presents Mercé dilette amiche [►,  ► ,  ► (en francès)]. Entra Arrigo content i va 

a reunir-se amb el seu pare. Arriba també Pròcida anunciant el pla per atacar els francesos 

massacrant-los al peu de l’altar quan les campanes toquin a festa després que Elena i Arrigo hagin 

pronunciat el “si” en el seu casament. Elena se n’assabenta i després d’una estona de dubte es 

nega a casar-se amb Arrigo, amb la intenció d’evitar la revolta, però llavors entra Monforte i 

agafant les mans d’Elena i Arrigo els proclama marit i muller. Les campanes repiquen i comença la 

sanguinària matança dels francesos a mans dels sicilians. 
 

Llorenç Ginestà Baldebey, 2022 

 
 

 

ACCESSOS TELEMÀTICS GRATUÏTS A l’ÒPERA 
     Aquí recollim diversos enllaços a versions accessibles públicament mitjançant el sistema You Tube. L’inconvneient 

és que es poden incloure alguns anuncis, bé sigui al principi, bé al mig del visionat. També pot passar que amb el 

temps s’hagin anul·lat alguns dels accessos. 

 

Any Versió Enllaç Comentari Subtitulat 

     
2022 Teatro Massimo, 

 de Palerm 

(en francès) 

https://www.youtube.com/watch?v

=XsTzxW9UiCs 
Dr. Omer Meier Wellber 

NO 

2003 Fundació Arturo 

Toscanini. A Busetto 

 (en italià) 

https://www.youtube.com/watch?v

=94a4Qsx4soU 
  Dr. Luigi Pizzi 

 Espanyol 

1989 La Scala 

(en italià) 

https://www.youtube.com/watch?v

=KrK7rpEELd0&t=1793s 
   Dr. Riccardo Muti 

Espanyol 

1986 Teatro Comunale, 

de Bolònia 

(en italià) 

https://www.youtube.com/watch

?v=WQHR55x_fyY&t=14s 
   Dr. Riccardo Chailly 

Italià 

1974 Liceu 

(en italià) 

https://www.youtube.com/watch

?v=VeEhM68sb30&t=220s 

 

Té l’interès de ser protagonitzat per uns 

esplendorosos Montserrat Caballé i 

Plácido Domingo. Però només en veu 

NO 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Z5uK0EO2zPw
https://www.youtube.com/watch?v=ir_3pCWitXU
https://www.youtube.com/watch?v=vzj2hC4cSuU
https://www.youtube.com/watch?v=XsTzxW9UiCs
https://www.youtube.com/watch?v=XsTzxW9UiCs
https://www.youtube.com/watch?v=94a4Qsx4soU
https://www.youtube.com/watch?v=94a4Qsx4soU
https://www.youtube.com/watch?v=KrK7rpEELd0&t=1793s
https://www.youtube.com/watch?v=KrK7rpEELd0&t=1793s
https://www.youtube.com/watch?v=WQHR55x_fyY&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=WQHR55x_fyY&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=VeEhM68sb30&t=220s
https://www.youtube.com/watch?v=VeEhM68sb30&t=220s


 

ENREGISTRAMENTS 
 

CD (des d’un vinil de 1951) 
TESTAMENT, 2007 

VINIL 1974  
RCA RECORDS 

CD  audio  1959 
BONGIOVANNI (Bolònia) 

CD audio i DVD. 1990 
BRILLIANT CLASSICS 

    

Maggio Musicale Fiorentino, 
orquestra del festival 

Elena.-     Maria Callas 
Arrigo.-    Giorgio Bardi 
Monforte.-Enzo Mascherini 
Pròcida.-  Boris Christoff 
Direcció.- Erich Kleiber 

 

New Philharmonia Orchestra. 
A Londres 

Elena.-      Martina Arroyo 
Arrigo.-      Plácido Domingo 
Monforte.- Sherrill Milnes 
Pròcida.-  Ruggero Raimondi 
Director.-   James Levine 

 

Enregistrat en viu a Trieste 
Elena.-   Margherita Roberti 
Arrigo.-   Pier Miranda 
                 Ferraro 
Monforte.-  Aldo Protti 
Pròcida.-   Plinio Cabassi 
Direcció.-  Antonino Votto 

 

Enregistrat en viu a La Scala 
de Milà 

Elena.-.       Cheryl Studer 
Arrigo.-        Chris Merritt 
Monforte.- Giorgio Zancanaro 
Pròcida.- Ferruccio Furlanetto 

Director.-     Riccardo Mutti 
 

 

 

 
Imatge 6.-. Pintura del fet històric de les Vespres Sicialianes, primera versió de Francesco Hayez (1822). Col. particular. 


