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Quan els bojos canten és el resultat d’una recerca motivada pel perquè són com 

són les àries de bogeria. El treball exposa l’evolució dels bojos en societat i cultura 

fins arribar a la imatge del boig en l’òpera. La metodologia usada per l’elaboració 

del treball ha consistit en una recerca històrica, l’anàlisi general de la música i dels 

personatges i una anàlisi més exhaustiva sobre tres àries de bogeria. Així doncs el 

treball ens planteja una evolució sobre aquesta bogeria musical i quins han estat 

els seus efectes tant en els autors com en els seus protagonistes.  

 

Quan els bojos canten es el resultado de una investigación motivada por el porqué 

son cómo son de las arias de locura. El trabajo expone la evolución de los locos en 

la sociedad y la cultura hasta llegar a la imagen del loco en la òpera. La 

metodología usada para la elaboración del trabajo ha consistido  en la búsqueda de 

información histórica, el análisis general de la música y de sus personajes 

enloquecidos y un análisis más exhaustivo sobre tres arias de locura. Así pues el 

trabajo nos plantea una evolución sobre esta locura musical y sus efectos tanto en 

los autores como en sus protagonistas. 

 

Quan els bojos canten is the result of an investigation inspired on the reason why 

the crazy arias are the way they are. The project shows the evolution of the insane 

within society and culture and finally gets to the image of madness in opera. The 

methodology used for the preparation of this piece of work involved historical 

research, the overall analysis of music and its mad main characters, and a more 

intensive analysis of three of the mad scenes. Thus, the development of this piece 

of work shows us an evolution of this crazy music and its effects both on authors 

and on main characters.   
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1. INTRODUCCIÓ  

Les ganes de fer aquest treball van començar amb la curiositat que em despertava 

el tema de la bogeria en el món de l’òpera. Volia entendre per què els compositors i 

llibretistes volien portar el personatge del boig a escena, i sobretot, quina era la 

causa del gran virtuosisme en les seves àries.  

Per a poder comprendre millor tot el procés vaig pensar que el que havia 

d’entendre era què volia dir exactament una persona boja, tocada del bolet, folla, 

que ha perdut un bull... i, per esbrinar-ho, em vaig engrescar en la recerca de 

quines eren les històries dels bojos, i com havien afectat les arts fins arribar al món 

de l’òpera. Aquesta cerca m’ha ajudat a veure l’extraordinària crueltat amb què la 

societat ha actuat al llarg del temps amb aquestes persones que eren, més aviat, 

estranyes i molt diferents dels altres. M’he adonat com ha estat la por d’una majoria 

poderosa que els va anar apartant de la societat i també que molt probablement  

moltes d’aquestes persones no fossin realment boges.  

També vaig voler investigar si hi havia algun tipus de relació entre els creadors 

d’aquestes històries i els seus protagonistes, i és curiós, s’hi poden trobar força 

similituds. I realment això no és estrany, és normal trobar semblances de la mare o 

el pare amb els seus fills i per tant és natural la tendència a idear alguna cosa 

similar a nosaltres en qualsevol acte creatiu, ja que ens és més pròpia, més 

familiar. I vet aquí la pregunta, creieu que tots tenim un petit boig dins que podria 

sortir en qualsevol moment?  

Musicalment em semblava molt curiós que sempre que un boig cantava, es posés a 

fer aquest seguit de pirotècnies gairebé impossibles d’executar i sovint, 

acompanyades pel so de la flauta, com si fos el seu subconscient, el fantasma, o, 

perquè no, el boig que porten dins? 

Totes aquestes qüestions i molt més, és el que podreu trobar en aquest treball i 

això, és el que m’ha ajudat a poder entendre aquests protagonistes, les seves 

característiques i emocions  i, per tant, a poder-los interpretar molt millor, cada un 

d’ells adequat a la seva època, estil i forma.  
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2. LA BOGERIA 

En el diccionari de la llengua Catalana (DIEC) es defineix la bogeria com a 

substantiu femení i ens diu que és l’estat de qui és boig, una inclinació incontrolada 

envers una persona o una cosa o l’acte o paraula de boig. També es classificat 

com a un adjectiu i definit com algú que ha perdut la raó, que pateix d’una malaltia 

mental; en una segona definició es diu que experimenta intensament un sentiment, 

una passió... i, finalment se’l defineix com a un desenraonat, excessiu, fora de 

mida, babau, totxo, càndid.  

Al diccionari de la “Real Academia Española (RAE)” la locura és la privació del 

judici o de l’ús de la raó. Una acció inconsiderada o de gran desacord. Una acció 

que , pel seu caràcter irregular, causa sorpresa. Una exaltació de l’ ànim o els 

ànims, produït per algun efecte o un altre incentiu. I el boig és aquell que ha perdut 

la raó, que té poc judici, absurd i imprudent. Dit de qualsevol aparell o dispositiu 

que funciona descontroladament. Que excedeix en molt a allò ordinari o 

presumible. Finalment un seguit de descripcions relacionades amb altres objectes o 

plantes, com curiosament en les últimes definicions, un substantiu femení 

col·loquial o eufemisme d’ Argentina, Cuba i Uruguai de la dona informal i lleugera 

en les seves relacions amb els homes, una prostituta.  

El diccionari enciclopèdic de medicina defineix la bogeria (al Irrsinn, 

Wahnsinn; an insanity, madness; c locura; fr folie; it follia, pazzia) com a el terme de 

significació imprecisa que inclou les malalties d’afectació profunda de les facultats 

mentals, especialment les psicosis.  

Després enumera un seguit de tipus de bogeria: 

- La bogeria coreica, conjunt dels trastorns psíquics propis de la corea de 

Huntington, caracteritzats per irritabilitat, disminució de la memòria i de 

l'atenció, indiferència al desenvolupament de la malaltia i, finalment, 

demència 

- La bogeria del dubte i bogeria lúcida, neurosi obsessiva 

- La bogeria megaloblàstica, demència associada amb l’anèmia perniciosa. 
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- La bogeria moral de Prichard, (an moral insanity) condició pròpia dels 

psicòpates malvats, mancats de sentiments de compassió i de vergonya, 

incapaços del penediment i enemics de la societat. 

- La bogeria de Venus, paràlisi general 

I el boig, boja (al Toll, Wahnsinnig; an mad, crazy; c loco; fr fou; it pazzo, matto) és 

aquell que ha perdut la raó, que pateix una malaltia mental. 

Segons el llibre Historia de la Locura de Foucault els metges i els savis deien que 

la bogeria era un mal entre les malalties i pertorbacions del cos i l’ànima, un 

fenomen de la naturalesa que es desenvolupa en ella i contra ella.  

Podem veure que la bogeria és aquell estat o acció que duen a terme les persones 

de manera incontrolada, que causa sorpresa. Una exaltació que afecta les facultats 

mentals, per tant, l’ús de la raó. Aquesta bogeria està protagonitzada pel 

personatge del boig; totes aquelles persones que han perdut la raó, que pateixen 

una malaltia mental, que experimenten intensament un sentiment, una passió...  

portant-los a pols oposats.  

 

2.1 Història de la bogeria 

A mitjans del segle XVII, al costat de la lepra i les malalties venèries també trobem 

la bogeria com a una de les malalties de  gran exclusió social. 

Els bojos vivien de manera errant; si no se’ls podia ajuntar amb els peregrins o 

comerciants, se’ls expulsava de les ciutats. Aquest costum va començar a ser molt 

freqüent a Alemanya durant la primera meitat del segle XV, on van enregistrar la 

presència de 61 bojos dels quals 31 van ser expulsats o donats als vaixells per 

desfer-se’n. El boig era entregat al destí ocult de la mar.  

L’edat mitjana va resultar ser un pont entre la medicina clàssica (grega i romana) i 

la medicina renaixentista. El cristianisme es va apoderar d’una societat feble on 

predominava la idea de que la malaltia era un càstig diví, una penitència pels 

pecats comesos, que identificava al malalt com a pecador.  
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Més tard van començar a construir cases per a ells. Durant el Renaixement, a tots 

aquells que eren estranys se’ls expulsava i als coneguts se’ls tancava a les 

“stultifera navis” (naus de bojos), ja que podien ser perillosos per la societat. En la 

major part de les ciutats Europees s’havien construït aquestes cases per als 

insensats, com la famosa Torre dels bojos de Caen i el Châtelet de Melun  a 

França, Bethlehem a Anglaterra o els innumerables Narrtürmer de Lübek i 

Hamburg a Alemanya.  

 

Durant el Classicisme, seguint amb aquesta idea del tancament dels bojos, es van 

inventar l’ internament i l’església tornava a tenir tot el protagonisme. Es van crear 

hospitals i cases d’ internament per als malalts, per als pobres i per a tots aquells 

que havien de ser expulsats. L’església volia demostrar la caritat cristiana i 

separaven als pobres bons, és a dir, tots aquells que acceptaven el cristianisme i 

que, per tant, havien de ser salvats i internats; dels dolents, que es mereixien 

l’abandonament i marginació per no creure en els valors eclesials. 

Tot i així no serà fins a finals del segle XVIII quan s’adoptarà de manera oficial el 

manicomi com a forma acceptada de tractament de la bogeria sota una nova 

sensibilitat, ja no religiosa, sinó des del punt de vista científic, legislatiu i social amb 

els inicis de la ciència psiquiàtrica. Tot i així, en aquesta època els bojos i els 

delinqüents eren tractats de la mateixa manera i amb unes condicions 

infrahumanes.  

 

Cap al segle XIX després de que la medicina aconseguís un gran avenç amb els 

diagnòstics i els mètodes quirúrgics, va aparèixer una nova malaltia que pertanyia 

al món dels trastorns mentals, l’esquizofrènia, amb símptomes com les 

al·lucinacions i els deliris i on l’aïllament social era la millor opció, ja que tenien 

unes percepcions de la realitat diferents als de la resta.  

 

Però d’ on prové aquesta bogeria? Foucault diu que la naturalesa de la bogeria és, 

al mateix temps, la seva saviesa:  

 

Su razón de ser consiste en acercarse tanto a la razón, en ser tan consustancial a ella que, en 

conjunto, forman un texto indisociable, en que no se puede descifrar más que la finalidad de la 

naturaleza: hace falta la locura del amor para conservar la especie; hacen falta los delirios de la 
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ambición para el buen orden de los cuerpos políticos; hacen falta insensatas avideces para crear 

riquezas. Así, todos esos desórdenes egoístas entran en la gran sabiduría de un orden que 

sobrepasa a los individuos 

 

Cap indret queda lliure de bogeria, no deixa lliure cap saviesa, però escapa de 

qualsevol captació sensible; està allà, pet tot arreu, però mai en allò que la fa ser el 

que és. Tots portem bogeria dins, però només som conscients de que la pateixen 

els altres perquè són diferents.  

 

Als dements, als bojos, als maniàtics... se’ls reconeix a simple vista, per les seves 

rareses i els seus deliris d’actuar. Indirectament se’ls margina amb un raonament 

negatiu, instantani i indirecte a la vegada. El boig és massa sensible perquè pugui 

reconèixer, en ell, la pròpia bogeria; aquesta només apareix puntualment de forma 

anònima i desapareix quan és percebuda.  

 

S’ha intentat classificar moltes vegades els diferents tipus de bogeria al llarg de la 

història però mai s’ha arribat a un resultat clar. Aquestes ganes de classificació no 

han arribat a servir per a res més que posar un títol a una imatge.  

 

Tot i així, una de les classificacions que havia fet Paracelso (1493-1541), un 

alquimista, metge i astròleg suís - i que trobo molt interessant a comentar - va ser la 

dels Lunatici. Aquests devien la seva malaltia a la lluna, als canvis de les seves 

formes i moviments. D’aquesta classificació però, no se’n tornarà a parlar fins a 

finals del s. XVIII  quan, sota la influència de la medicina anglesa, van poder 

observar un increment en l’agitació dels malalts durant aquests moments. 

 

Si relacionem els moments en que personatges d’òpera han perdut el seny, podem 

veure que molts d’ells tenen lloc a la nit i ho podríem relacionar amb aquesta 

classificació que en fa Paracelso.   

 

Més endavant van veure que el que havien de fer era buscar l’origen d’aquesta 

bogeria i Voltaire (1694-1778), sota la influència del pensador anglès John Locke 

(1632-1704), comentava que molts metges buscaven l’origen en una pertorbació de 



 
14 

 

la sensibilitat: “si veuen dimonis o escolten veus, l’ànima no hi té res a veure; rep, 

com pot, el que li imposen els sentits”.1 Al que Boissier de Sauvages (1706-1767), 

metge i naturista, respongué: “El  que és guenyo i el que hi veu doble no està boig. 

Ho està el que veient doble creu que realment hi ha dos homes”.2 Aquesta frase 

ens ajuda a justificar el fet de les moltes sopranos que embogeixen i comencen a 

imaginar-se a una persona ja morta o que no és present en aquell moment i, fins i 

tot, parlen amb elles, ja estan preses per la malaltia i no són només deliris del 

moment. Sauvages també diu que la desviació del nostre esperit és per culpa de 

que ens entreguem cegament als nostres desitjos, que no sabem controlar les 

nostres passions i d’aquí els deliris amorosos, la tristesa més gran, i tots els vicis 

del cos que ens porten a la bogeria.  

 

El psicòleg escocès Robert Whytt (1714-1766), amb una visió més exterior ens fa 

veure que qualsevol cosa que afecti l’ànima, a gran escala o més moderadament, 

ens pot portar a la bogeria: “les passions de l’ànima, les contencions de l’esperit, 

els estudis forçats, les meditacions profundes, el còlera, la tristesa, la por, els 

pesars llargs i punyets, l’amor menyspreat...”3
 i que el món exterior, amb les seves 

variacions o els seus excessos, amb les violències o els artificis, fàcilment pot 

provocar la bogeria.  

 

Cap el 1804 a Charenton, França, s’escrigué un informe sobre la situació, i es 

declararà establida la causa de la malaltia havent-ne estudiat 476 casos: “ 151 

queien malalts a causa d’afeccions vives de l’ànima com la gelosia, l’amor, l’alegria 

portada a l’excés, la por, el terror, les penes violentes; 52 per disposició hereditària; 

28 per onanisme; 3 per sífilis; 12 per abusos dels plaers de Venus; 31 per abús de 

begudes alcohòliques; 12 per abús de les facultats intel·lectuals; 2 per la presència 

de cucs a l’intestí; un per repercussió de la sarna; 5 per recuperació de l’herpes; 29 

per metàstasis lletosa; dos per insolació”.4  

 

                                                           
1
 Extret del llibre Historia de la locura de Foucault 

2
 Sauvages, loc. cit., t. VII, pp. ISO, 141, y pp. 14-15 

3
 Encyclopédie, artículo "Manía" 

4
 Citat a l’ Esquirol, loc. cit., II, p. 219 
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Tots aquests aspectes els podem veure reflectits en les vides de molts artistes al 

llarg del temps. Músics, pintors i escriptors han patit aquesta malaltia per moltes de 

les causes comentades i molts d’ells han fet obres que han deixat petjada en la 

història.  

 

2.2 La bogeria en la cultura 

La bogeria ha despertat l’interès de molts artistes. Així mateix molts d’ells també 

l’han patit.  

 

2.2.1 Les arts plàstiques 

En la pintura, sovint s’ha volgut reproduir la figura del boig. En el quadre de El 

Bosco (1450-1516), Extracció de la pedra de la bogeria: veiem els “curanderos” 

treballant. Ells creien que els que es comportaven de forma estranya, els bojos, 

tenien la pedra de la bogeria a l’interior i se’ls l’havia de treure. Una traducció de la 

inscripció hi diu que posa: Maestro, quítame pronto esa piedra. Me dicen tejón 

castrado.          

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Extracció de la pedra de la bogeria                  Fig. 2 Pintura de El Bosco,  La nau dels bojos 
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Una de les imatges més antigues del boig procedeix d’un manuscrit de l’Edat 

Mitjana creat per Jacquemart de Hesdin (1355-1414), on es veu un boig que intenta 

menjar-se una bola d’un joc de criquet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Loco, del códice de Jacqemart de Hesdin                         Fig. 5 El loco furioso de Charles Bell, 1806 

 

El quadre de Charles Bell (1774-1842), proporcionat per la National Library of 

Medicine dels EEUU, ens dóna un altre aspecte de la demència: la forma com 

aconseguiren tenir-los quiets.  

 

El pintor francès Jean Luis André Théodore Géricault (1791-1824) ens va donar 

també la seva versió del boig. Tot i així podem apreciar com en els seus retrats no 

es veu si aquesta persona realment esta afectada per la bogeria, només que pel 

títol que li va posar l’autor.  

 

A aquesta dona se li podrien atribuir moltes altres 

malalties de l’època. Només la seva conducta és la 

que delata la bogeria.  

 

                         

 

 

 

   Fig. 6 La Boja, 1822-1828 
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Fig. 7 The nacked woman 

 

En canvi, en l’escultura de Geraert Lambertsz, de Marès 

que fa tres metres i que es va col·locar a l’hospital 

psiquiàtric d’Amsterdam a principis de segle XVII, sí que 

hi podem observar l’actitud d’aquesta dona que 

representa la bogeria. Els malalts mentals eren coneguts 

com a “Dollen”, o llunàtics.  

L'escultor ha sabut expressar la por inconsolable de la 

dona i el frenesí mentre s’arrenca els cabells en la 

misèria. La seva roba ha caigut i el seu cos nu, trenat, 

posen èmfasi en la seva bogeria i la tensió que irradia del seu cos sencer. 

Actualment aquesta escultura  s’exhibeix al Rijksmuseum d’Amsterdam.  

 

També pintors espanyols com Goya i Pablo Picasso van posar el seu gra de sorra 

en documentar altres aspectes de la bogeria.  

                   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fig. 9 El pati de la casa dels bojos de Goya 

                                                                                                                                                                                    

Fig. 8 El boig de Pablo Picasso, (1881-1973) 

 

Amb aquesta pintura, Francisco Goya (1746-1828) ens demostra el lamentable 

estat en el que es trobaven totes aquelles persones que eren tancades als 

manicomis durant el s.XIX.  
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També personatges de la vida real, afectats per la bogeria, van ser retratats per 

alguns pintors com la reina de Castella, Juana “la Loca”, i Torcuato Tasso,  

escriptor italià.  

 

 

Fig. 10 Joana vestida de monja a l’enterrament del seu marit. 

 

Aquesta obra de Francisco Pradilla (1848-1921) va ser considerada una de les 

millors pintures de la seva època obtenint també un gran èxit fora d’Espanya. 

Alguns diuen que el que patia la Reina era una gran esquizofrènia, ja que podia 

explicar els moments de lucidesa, tant encertats en les decisions polítiques però no 

als que havia perdut la raó i pels quals va acabar sent tancada a un convent de 

Tordesillas.  

 

 El pintor francès Eugène Delacroix (1798-

1863) va fer un retrat de Torcuato Tasso, un 

gran poeta italià que es va donar a conèixer 

per la seves obres Reinaldo i Aminta, que el 

van portar a la fama. A causa d’un mal 

d’amor va ser hospitalitzat durant 7 anys per 

atacs violents. En aquesta època va escriure 

El Rey Turismundo que es va representar 

després de la seva mort en la que hi va 

escriure: En la palabra de la mujer está la 

muerte; en su sonrisa el infierno… 

 

Fig. 11 Delacroix (1839) Tasso a l´asil de dements 
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Emile Wauters (1846-1933) va ser un pintor belga interessat en el tancament del 

pintor Hugo van de Goes en 

un convent. En aquesta 

pintura ens mostra com és 

envoltat per un cor de nens 

que amb els seus cants 

intenten tranquil·litzar el seu 

esperit i calmar-li el dolor.   

 

 

 

Fig. 12 Hugo van de Goes en el convent Rouge-Cloître 

 

A part de les pintures que representen imatges relacionades amb la bogeria, també 

hi ha els artistes que a causa d’aquesta malaltia feien servir les arts plàstiques per 

a calmar el seu patiment. Enrique Pichon-Rivière (1907-1977) psiquiatre i 

psicoanalista argentí, ens escriu això sobre l’art de les persones que patien alguna 

malaltia: “La obra del alienado participa de las características del “pensamiento 

mágico”. El mayor rasgo distintivo [entre arte normal y patológico] es la inmovilidad 

de la imagen, el vaciamiento de la mirada… rara vez se ven o se encuentran 

rostros humanos comunicantes, “con vida”… el alienado ha perdido su conciencia 

crítica… en cuanto a la estética… un rasgo típico es mezclar en la obra texto y 

figura… es notoria la prevalencia de perfiles en comparación con figuras de frente. 

Ello está ligado a la imposibilidad que tiene el artista esquizofrénico para integrar 

todo un rostro… etc.” 

 

Algunes d’aquestes obres són: 
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Fig. 13 pintada per una esquizofrènica            Fig. 14 i Fig. 15 Imatges del pintor Willem de Kooning 

 

El pintor Kooning (1904-1977) patia una demència fronto-temporal i va pintar 

aquetes cabres amb aquestes agressives línies en zig-zag. En el quadre de la dreta 

que va ser presentat a Sidney el 1953 hi està representada la figura d’una dona.  

 

En les pintures que presento a sota es veu l’evolució d’una pacient psicòtica 

anònima que mostrà una alteració de la forma al expressar-se a través de les 

imatges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 16 quadre pintat abans de patir psicosi       Fig. 17 quadre pintant després del diagnòstic de psicosi 

 

Aloïse Corbaz (1886-1964), va ser una artista Suïssa psicòtica inclosa a la 

col·lecció de Jean Debuffet al Museu Art Brut de Lausanne. Pintava sense parar en 

el psiquiàtric on va estar tancada més de 40 anys i és una de les poques artistes 

femenines marginals que ha estat aclamada.   
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Fig. 19 Lit du train veine a couché d’Aloïse        

  

Fig. 20 Les catedrals de París 

 

 

Adolf Wölfli (1864-1930), pintor psicòtic Suís, va ser un esquizofrènic extrem amb 

un talent excepcional que va produir una voluminosa obra de notable impacte 

estètic. Va ser un dels màxims exponents de l’art marginal o art brut. 

Als 18 anys, perdut en el deliri i vagarejant pels carrers de Berna, va ser internat a 

la clínica psiquiàtrica Waldau i, durant un temps, en règim d’aïllament.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 General view of the island Nerveranged de Wölfli 

                                                                

Però no puc tancar aquest apartat sense anomenar una gran icona de bogeria com 

va ser el famós pintor neerlandès Van Gogh (1853-1890), que va viure una vida de 

bogeries, deliris i fòbies que el van dur al suïcidi l’any 1890. Un dels seus quadres 
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més coneguts va ser el de la nit estrellada on va representar les vistes exteriors des 

de la finestra de l’hospital Saint Rémy de Provence. Des del 1941 forma part de la 

col·lecció permanent del Muesu d’Art Modern de Nova York.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 Nit estrellada de Van Gogh 

 

2.2.2 La literatura 

El poteta i humanista alemany Sebastian Brant (1457-1521) va escriure un poema 

anomenat Das Narrenschiff (1494), una sàtira sobre els vicis i les bogeries del seu 

temps. En ella explica com  un vaixell carregat de dements navegava fins el paradís 

dels bojos, anomenat Narragonia. Aquest poema juntament amb Blauwe Schute de 

Jacob Van Oestvoren, del 1413, va ser amb el que es va inspirar El Bosco al fer el 

seu quadre de la Nau dels bojos ja vista en l’apartat anterior.  

 

Posteriorment a aquesta obra es van continuar escrivint històries de bojos. Una de 

les més conegudes va ser Elogio de la locura (1509) de l’humanista Erasmo de 

Rotterdam (1466?-1536) el qual coneixia l’obra de Brant. A l’antologia del llibre hi 

diu:  

 

ELOGIO DE LA LOCURA es una sátira en llaga viva, en la que la misma Locura se 

burla de la falsa religiosidad y otras ideas y sentimientos enfáticamente mantenidos por 

aquellos que en realidad los escarnecen: el amor, el patriotismo, la ciencia. Es en 

verdad el elogio entusiasta de todos aquellos sentimientos que aparentemente fustiga.  
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Una crítica feroz de la vida cortesana, del despotismo, de la guerra, de todo aquello 

que escarnece la rectitud, la sinceridad, la tolerancia, el verdadero amor a Dios y a 

todos los hombres y a cuanto por Él ha sido creado. 

 

També va arribar a influenciar  Anne Porter (1890-1980), autora de La nave de los 

necios, 1962 i l’ assaig de l’economista italià Carlo Maria Cipolla (1922-2000) titulat, 

Allegro ma non troppo.  

 

Michel Foucault (1926-1984) també dedica el primer capítol de la seva Historia de 

la locura a aquest llibre i el relaciona amb autèntics vaixells de dements que 

navegaven pels canals d’ una ciutat a una altra:  

 

Ya Tristán, disfrazado de loco, se había dejado arrojar por los barqueros en la costa de 

Cornuailles. Y cuando se presenta en el castillo del rey Marco, nadie lo reconoce, nadie 

sabe de dónde viene. Pero dice demasiadas cosas extrañas, familiares y lejanas; 

conoce demasiado los secretos de lo bien conocido, para no ser de otro mundo, muy 

próximo. No viene de la tierra sólida, de sólidas ciudades, sino más bien de la inquietud 

incesante del mar, de los caminos desconocidos que insinúan tantos extraños sabores, 

de esa planicie fantástica, revés del mundo. Isolda es la primera en darse cuenta de 

que aquel loco es hijo del mar, de que lo han arrojado allí marineros insolentes, señal 

de futuras desgracias: "¡Malditos sean los marineros que han traído este loco! 

¡Debieron arrojarlo al mar!" 

 

En aquest cas, tal com va passar amb els pintors, també podem observar-hi força 

casos de demència. Podem parlar de Fredrich Hölderlin (1770-1843), un escriptor 

alemany que caigué en la bogeria a causa d’un afer amorós amb una dona casada. 

Una de les seves grans obres va ser Hiperión, 1797. Durant la seva estada a 

Tübingen, Alemanya, on el seu estat d’esquizofrènia es va anar accentuant va 

traduir les tragèdies de Sòfocles. 

 

Raymond Roussel (1877-1933), poeta i pianista francès que en començar a 

escriure el seu poema La Doblure sofrí una crisi mental, i després del seu fracàs 

començà a visitar el psiquiatre. En heretar una gran fortuna, quan va morir el seu 

pare, va seguir publicant els seus poemes. Les seves obres més conegudes són 
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Impressions d’Afrique i Locus solus ambdues escrites per jocs de paraules. Va 

guardar la seva forma d’escriure en secret fins que el text Comment j’ai ecrit 

certains de mes livres, publicat després de la seva mort al 1935, ho va revelar. Ell 

mateix va dir: “...una obra literària no ha de contenir res real, cap observació sobre 

el món, res excepte combinacions d’objectes totalment imaginaris” . 

 

Miguel de Cervantes (1547-1616) i el seu Don Quijote de la Mancha (obra que va 

escriure, segons el pròleg, quan va ser tancat a la presó després de trobar-se 

irregularitats en els seus comptes bancaris) a qui fa tornar boig en llegir-se tots els 

llibres de cavalleria i acaba creient-se ser un cavaller. El que Cervantes aconseguí 

amb aquesta obra va ser una crítica, una sàtira de la societat del moment i del 

comportament humà.  

 

Edgar Allan Poe (1809-1849) va ser un escriptor americà famós per tots els seus 

relats amb temes fantasiosos i d’horror. La mort de la seva dona el va portar a una 

depressió molt forta i víctima d’un delírium tremens, va morir l’octubre del 1849. En 

poesia la seva obra més coneguda va ser Annabel Lee i en relats El gat negre, 

Berenice... 

 

En aquesta llista d’escriptors que van escriure sobre la bogeria i que van patir-ne la 

malaltia hi podem també afegir a Kafka, Rimbaud, Alejandra Pizarnik o Hemingway, 

entre altres. Però un dels grans que va caure en una profunda depressió que el va 

portar a ser ingressat a una clínica psiquiàtrica fins el dia de la seva mort va ser, el 

gran filòsof i poeta, Fredrich Nietzsche (1844-1900). Als 44 anys va patir un 

col·lapse mental i els dies següents escrivia cartes als seus amics mostrant signes 

de demència; en una d’elles dirigida al seu amic Burckhart hi escrigué: “He tenido 

Caiphas puestos. Además, el año pasado fui crucificado por los doctores alemanes 

de una manera muy drástica. Wilhelm, Bismarck, y todos los antisemitas abolidos”. 

5 Les seves últimes obres Ecco Hommo i Der Antichrist, van ser escrits sota la 

influència de la seva malaltia.  

 

                                                           
5
 The Portable Nietzsche, trad. de Walter Kaufmann 
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2.2.3 El teatre 

En la tragèdia grega ja trobem obres d’ Eurípides (480-406aC) on la bogeria hi té 

un paper destacat. En aquestes hi sortien els mites i Déus parodiats o envoltats 

d’un cert clima negatiu. Una de les seves cites més importants, “ a qui els Deus vol 

destruir, abans l’embogeixen” ja va portar molta polèmica i crítica. A Heracles, la 

bogeria del protagonista prové d’un caprici diví i posteriorment és curada per una 

intervenció divina. Lisa (la Bogeria) i Iris, que anuncien que volen tornar boig a 

Heràcles per satisfer la venjança d’Hera, comencen a tocar una melodia i a ballar 

una dansa totalment boja que fa que aquest iniciï un viatge imaginari i, pensant-se 

que està de cacera, comença a matar als seus familiars. La tragèdia no acaba fins 

que Atenea amb una pedra li dona un cop al cap i el deixa inconscient. William 

Arrowsmith (1924-1992), acadèmic i traductor americà, va comentar que la intenció 

d’ Eurípides en fer aquesta obra era la recerca de la discontinuïtat de l’univers de 

l’heroi, on aquest passa a ser el boig i, per tant, el dolent. És interessant veure com 

les primeres tragèdies relacionaven la música i la dansa amb la bogeria, i que 

gràcies a aquestes dues arts es fa present en la vida quotidiana.  

 

Amb les tragèdies de Sòfocles (496-406aC) es va desenvolupar el teatre dramàtic. 

Actualment és considerat com el màxim exponent dels dramaturgs grecs. Les 

seves obres més destacades són Edip i Antígona, on la voluntat, les decisions i el 

destí dels individus passen a ocupar els temes principals. Antígona, la protagonista, 

acaba amb la seva vida després d’enterrar al seu germà mort a causa de la guerra i 

al qual el nou rei no li vol donar un enterrament digne per desertor.  Després de la 

seva mort, el marit d’ Antígona i la mare d’aquest s’acaben suïcidant en veure que 

els seus éssers estimats ja no hi són. Finalment Creont, el nou rei, s’adona del seu 

error en veure el seu fill i dona morts. És a partir d’aquí i seguidament, amb 

Shakespeare, quan la dona comença a tenir un paper important en el teatre.   

 

En terres italianes - durant el Cinquecento - amb l’aparició de la commedia dell’arte, 

un nou model de pazzia va començar a sorgir. Els protagonistes d’aquesta pazzia 

eren els innamorati. Gràcies al llibre d’Antonio Fava The comic mask in the 

commedia dell’arte sabem que els enamorats són dos personatges el destí dels 
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quals, tot i ser el d’acabar junts, està ple d’entrebancs constants causats pels 

zannis (els servents), obstacles externs... que els faran embogir.  

William Shakespeare (1564-1616) va donar molta importància als seus personatges 

femenins i folls: amb el El mercader de Venècia, reflecteix una visó d’enginy femení 

i transvestisme que proporciona transgressió per al paper de la dona; amb El Rei 

Lear s’hi plantegen trets fonamentals relacionats amb la violència i plasmats en la 

forma de morir de les tres filles: Goneril, de sang calenta, mort apunyalada; 

Regania, la freda, amb verí; i Cordelia, la bona, mort ofegada. Sense oblidar-nos de 

Hamlet, on tots els personatges acaben morts.  

 

Durant el romanticisme la imatge de la dona que s’acaba suïcidant per no ser 

capaç de viure sense allò que vol, per a poder fugir del món terrenal que només li 

dona que desgràcies, comença a ser molt freqüent. La mort de la dona sense 

violència física, és a dir, optant pel suïcidi, és tot un clàssic en tots els àmbits 

artístics: en literatura, el naixement de la novel·la realista, on Gustave Flaubert 

(1821-1880) amb Madame Bovary ens mostra com la única sortida cap a la llibertat 

dins del matrimoni burgès és el suïcidi. Emma Bovary mai pot complir els seus 

desigs amorosos i opta per suïcidar-se amb arsènic.  

El llibre va ser escrit en 4 anys i l’autor va evidenciar els grans mal de caps que li 

va produir la seva escriptura, en algunes de les seves cartes: 

 

“Ce livre me tue; je n'en ferai plus de pareils. Les difficultés d'exécution sont telles 

que j'en perds la tête dans des moments. On ne m'y reprendra plus, à écrire des 

choses très bourgeoises. La fétidité du fonds me fait mal au coeur.” 6 

 

“Quand j'écrivais l'empoisonnement de Madame Bovary j'avais si bien le goût de 

l'arsenic dans la bouche, j'étais si bien  empoisonné moi-même que je me suis 

                                                           
6 Louise Colet 16 avril 1853. “Aquest llibre em mata; ja no en faré cap com aquest. Les dificultats d’execució són tan grans 

que perdo el cap per moments. Ja no ho tornaré a fer, això d’escriure coses molt burgeses. La fetidesa del fons em fa mal al 

cor”. 
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donné deux indigestions coup sur coup, - deux indigestions réelles, car j'ai vomi 

tout mon diner” 7 

 

Igual que l’Antígona de Sòfocles ha passat a la història amb la seva rebel·lió i la 

seva lluita. La mort de la protagonista, és la forma amb la que es produeix aquesta 

rebel·lió. Antígona i Madame Bovary guanyen en el moment que ja no hi són. La 

seva vida ha estat el preu per desbaratar el poder, per aconseguir uns canvis que 

van més enllà de la seva vida. Aquestes morts, o suïcidis també els veurem 

reflectits en alguns dels personatges presos per la bogeria en el món de l’òpera.  

 

Antonin Artaud (1896-1948), dramaturg i director escènic francès, va ser conegut 

per ser el creador del teatre de la crueltat; una barreja de formes de llum, so i 

execucions estranyes i pertorbadores. Va patir una neurosífilis que li comportava 

dolor físic i certa sensació de paranoia que no el va abandonar i el va fer passar 

diverses vegades per sanatoris mentals. La seva filosofia: la imaginació és la 

realitat; somnis, pensaments i idees delirants no eren menys reals que el que era 

“fora” del món. Els anys que va ser tancat el porten a odiar el món de la psiquiatria; 

per a ell, els metges que intentaven “curar-lo”, eren només éssers que envejaven la 

seva genialitat i la qualificaven de bogeria.  

 

La desesperació de sentir-se rebutjat i la incapacitat per demostrar que no es té 

intenció de fer mal, porta a la violència. L’home perd el temps acumulant 

agressivitat mentre espera allò que no succeeix. Aleshores pot produir màquines, 

pensar idees o crear art, però si comença a reconèixer en si mateix el dolor del que 

espera que passi, pot escollir la bogeria com a última sortida. Això és el que li va 

passar a Artaud, ell mateix acaba triant  la bogeria, i en un dels seus fragments 

d’un diari de l’infern hi va escriure: “Yo me enseñé a ignorar, mediante una falsa 

sugestión, este dolor plantado en mí como una cuña, en el centro de mi más pura 

realidad, en el sitio de la sensibilidad donde se reúnen los dos mundos del cuerpo y 

la mente. Durante el minuto que dura la iluminación de una mentira, me fabrico un 

pensamiento de evasión, me echo sobre la falsa pista que me indica mi sangre. Le 

                                                           
7
 A Hippolyte Taine. 20 novembre 1866. “Quan escrivia l’enverinament de Madame Bovary podia sentir el gust de l’arsènic a 

la boca, em sentia tan enverinat que fins i tot vaig tenir dues indigestions, dues indigestions reals, perquè vaig arribar a 

vomitar tot el que havia menjat per sopar”. 
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cierro los ojos a mi inteligencia y, dejando que lo no formulado hable en mí, me 

hago la ilusión de un sistema cuyos términos ignoro. Pero de este minuto de error 

me queda el sentimiento de haberle arrebatado algo real a lo desconocido. Yo creo 

en las conjuraciones espontaneas. No puede ser que no encuentre un día una 

verdad por las rutas a donde me arrastra mi sangre”. El seu desig de transgredir el 

porta a la bogeria, a aquest corredor sense sortida. També Artaud ens parla de la 

bogeria, com la pesta, com allò que trenca l’equilibri de les situacions i posa al 

descobert moltes realitats.  

 

“La bogeria porta la teatralitat a la màxima tensió, forçant els intèrprets a superar 

les seves pròpies qualitats tècniques amb el perill de la retòrica, que falseja 

l’expressió; per això l’escena i la música són essencials perquè tot funcioni des de 

l’autenticitat”. 8  

 

2.3 La bogeria en la música  

En la música també trobem grans ments que van ser preses de la bogeria. Molts 

historiadors s’han plantejat la bogeria de Schumann (1810-1856) de dues maneres 

diferents; uns diuen que patia d’esquizofrènia i d’altres diuen que era un 

maniacodepressiu que va acabar desenvolupant una afecció cerebral orgànica per 

culpa de la sífilis. Amb els estudis actuals de la medicina sembla que la segona és 

la correcta ja que els episodis de molta producció, quan no parava de compondre, 

eren associats a l’exaltació i n’hi havia d’altres en que no podia escriure res i era 

incapaç de concentrar-se. La seva psicosi final el va portar a ser internat al centre 

de malalts mentals de Endenich, Alemanya. Es diu que començava a al·lucinar i 

que escoltava veus que li deien que la seva música era inútil; així ho explicava la 

seva esposa Clara:  "las voces de los demonios, con música horrible. Le decían 

que era un pecador y que deseaban arrojarle al infierno. En resumen, su estado 

llegó a un verdadero paroxismo nervioso; gritaba de terror, porque veía la 

corporización de tigres y de hienas que corrían hacia él para atraparle". L’intent de 

suïcidi, tirant-se al riu Rin, va ser el detonant del seu tancament. El psiquiatra Peter 

                                                           
8
 Article del crític musical Fernando Herrero, extret del programa Lucia di Lammermoor del Teatro Real, 19 d’octubre del 

2001.   
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Ostwald en el seu llibre Schumann: las Voces Interiores de la Locura explica que 

“la alimentación repetina de pacientes que han perdido gran cantidad de peso 

como reslutado de la inanición crónica se sabe que induce al colapso 

neurocirculatorio, un shock fisiológico tan grave que muy pocos pueden sobrevivir a 

él”. Ostwald diu que Schumann es va intentar suïcidar morint-se de gana. Quan 

Clara el va anar a veure tornà a la vida i decidí tornar a menjar, però irònicament, el 

menjar va accelerar la seva mort. Les seves últimes obres van ser el seu Concert 

per a Violoncel i la Tercera Simfonia. 

Schubert (1797-1828) fou un dels grans mestres de Lieder que, tot i tenir una gran 

vida social entre el vi i les dones, se sentia sol. Les seves melodies i les lletres dels 

poetes a les quals posava música tenen sempre un toc de melangia. En els últims 

anys, ja molt afectat pel mal “d’amor” comú en l’època, la sífilis, confessà sentir-se 

desgraciat. Va perdre l’esperança i l’entusiasme per la bellesa de la vida i desitjava 

quedar-se adormit a les nits en un son profund i etern. En un text d’una pregària 

escrita per ell mateix hi deia així:  “Atormentado de santa angustia, aspiro a vivir en 

un mundo más bello y anhelo llenar esta tierra triste con la fuerza de un sueño de 

amor...”. Per això, a part de la naturalesa, els seus temes predilectes van ser l’amor 

i la mort.  

El francès Hector Berlioz (1803-1869), amb una hipersensibilitat musical i després 

de sobreviure a dos matrimonis i la mort del seu fill, es va anar aïllant a poc a poc 

del món fins a patir diverses crisis nervioses que li van causar la mort. Va crear un 

programa explicant l’obra de la Simfonia Fantàstica, en la que la font d’inspiració va 

ser l’amor que sentia per una actriu irlandesa. El presentava dient: “Un joven 

músico de sensibilidad enfermiza y ardiente imaginación se envenena con opio en 

un acceso de desesperación amorosa; la dosis de narcótico, insuficiente para 

provocarle la muerte, le sume en un profundo sueño acompañado de las más 

extrañas visiones...”: podríem parlar de bogeria d’amor. La simfonia acaba amb un 

moviment titulat Somni d’una nit de Sàbat en la qual el protagonista, el propi artista, 

es troba rodejat de monstres i bruixots reunits per a un funeral.  

Tchaikovsky (1840-1893) es presenta obertament com a fatalista; el schumannià 

“fatum” constitueix el gran tema de la seva obra, fins el punt que la seva música 

acaba per convertir-se en una narració pròpia per la lluita amb el destí. Era sensible 
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i molt nerviós, tímid i amb una certa por a la vida. Va tenir diverses  temptatives 

suïcides, la primera tirant-se al riu Moscova i una altra bevent aigua del riu Neva 

durant una epidèmia de còlera. A través de les seves cartes amb una viuda, 

Nadesha von Meck, sabem que no estava content amb la vida que portava. “Esta 

noche estoy triste y vierto lágrimas, porque esta mañana, errando por los bosques, 

no he podido encontrar ni una sola violeta. ¡Qué llorón!...”. i també: “El fatum... una 

fuerza suspendida sobre nuestras cabezas como la espada de Damocles, y que 

destila inexorablemente un veneno lento. Hay que someterse, abandonarse a una 

desesperación sin límites”. Va ser un home solitari i turmentat. Els seus canvis 

d’humor se li atribueixen a ser bipolar o que patia una psicosi maniacodepressiva, 

igual que Schumann.  

L’austríac Hugo Wolf (1860-1903) des de molt jove ja mostrava un caràcter 

inestable en ser expulsat de diverses escoles. La seva inestabilitat mental el va fer 

perdre amistats i feines, com també dificultar-li la composició. Igual que Schumann, 

es va intentar suïcidar ofegat i va acabar ingressat en un centre de salut mental. 

Wolf era extremadament nerviós, sobreexcitat i exaltat, cosa que el feia caure en 

moments d’abatiment; patia també d’una depressió maniacodepressiva com 

Schumann i Tchaikovsky, però això no va impedir que arribés a composar uns 300 

lieder .  

 

El psiquiatre suís Carl Gustav Jung (1875-1961) realitzà unes reflexions sobre la 

psicologia de l’artista, afirmant que “ cada home creatiu és una dualitat o una 

síntesi de les qualitats paradoxes”. De tot home, sa o malalt, la seva psicologia 

personal pot ser explicada; però com artista, només pot entendre’s a través del fet 

creatiu.  
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3. ELS PROTAGONISTES 

3.1 Característiques i psicologia 

Els primers folls per amor sorgeixen de la commedia dell’arte durant el segle XV en 

el món del teatre; al cap d’un temps també en l’òpera es van començar a veure 

similituds amb l’òpera còmica.  

Les característiques d’aquests personatges són el de dos joves, bells, elegants, 

amb cultura, més aviat refinats i totalment inexperts en la vida amorosa, posseïts 

d´un amor passional que senten l’un per l’altre i que és totalment idealitzat. Aquests 

sentiments es veuen interromputs per la por de no poder continuar junts, i els porta 

a una follia extrema, però mai amb la mort. Sempre solen ser intents frustrats 

d’acabar amb les seves vides per continuar junts en una altra vida.   

Al personatge de la Folie dins l’òpera Platée, de Rameau, veiem com la bogeria és 

la representació de l’advertència. La persona que anuncia a l’enamorada que no 

segueixi el seu “estimat”, ja que estan jugant amb ella. En l’ària anuncia que si 

aquest amor no és real, el mateix Amor es venjarà i els canviarà per la bogeria. 

Com podem veure no és pas la bogeria qui canvia als personatges i els torna folls, 

sinó que és l’amor. Aquesta bogeria és desenfrenada, és la imatge parodiada del 

que els pot passar als que poden perdre el seny. I així ho veiem després amb la 

primera boja d’amor dins el món de l’òpera, la Nina de Paisiello.  

Més endavant, ja al Romanticisme, és interessant observar com la demència que 

pateixen tots aquests personatges comença a ser per causes reals; ja sigui per un 

desengany amorós o perquè patien d’una bogeria amagada. L’estudi d’aquests 

rols, majoritàriament femenins, ens ha permès diferenciar-los en: la donna 

angelicata i la femme fatale.  

La donna angelicata normalment la relacionem amb la imatge d’una noia jove, 

verge i innocent, que espera amb candeletes el dia del seu casament; el moment 

en què passa de ser una noia fràgil a una dona.  Aquestes són les eternes 

adolescents belles.  

Tal i com molt bé diu Mercè Ballespí a la seva tesi doctoral sobre els personatges 

femenins al món del teatre: “Tots els personatges que rememoren la figura d’Ofèlia 
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com a representació femenina passen per la simbologia comuna del vestit blanc, 

les flors, el retorn a l’aigua, la bogeria com a punt crític on no es senten inserides 

en el grup social que les envolta i no les acull en tant que no han superat la seva 

crisis. Ja no són nenes que depenen de la figura paterna, ni dones que depenen 

del seu espòs; estan a mig camí i és en aquest moment quan senten que no han 

superat la crisis entre un estat a l’altre.” 

 

Podríem considerar-les fràgils i fàcils de manipular, però quan veuen que hi ha 

massa situacions sense controlar, perden l’ús de la raó. El suïcidi, la fugida, la mort 

són la conseqüència de no haver superat el pas d’un estat a l’altre: de ser nena a 

ser dona, de ser esposa a ja no ser res. El seu temperament és el de “deixar-se 

endur” en el seus sentiments vers els altres, sobretot els amorosos i el resultat és el 

model de dona submisa, dèbil, apassionada i incapaç de prendre les seves pròpies 

decisions de manera correcta i per això el seu destí és la mort. És l’ enamorada 

incapaç de vèncer el món que l’ envolta i la bogeria és el fruit d’aquesta situació i el 

seu alliberament, la seva llibertat.  

 

D’altra banda hi ha la femme fatale que, troba com a icona d’aquest rol el 

personatge de Carmen de l’ òpera de Bizet. Cal remarcar que Carmen no ha estat 

mai classificada de boja. La imatge d’aquest personatge l’atribuïm a la d’una dona 

forta, seductora i “que no necessita cap home”, aquella dona que podria sobreviure 

sola i que pot fer el que vol: una rebel, una lluitadora. Per això aquí m’agradaria 

incloure-hi al personatge d’Anna Bolena, ja que no te res d’innocència ni cap aire 

angelical. Cap el 1870 l’arquetip de la dona dominant ja no serà la innocència, sinó 

la d’aquella dona endimoniada.  

També serà freqüent que aquest tipus de dona pateixin d’una follia que anirà 

arrelada al mal que representen els homes si intenten neutralitzar el seu poder. 

Protagonistes seductores que, amb el seu eròtic i violent perfil vocal, anuncien la 

desintegració de les estructures musicals convencionals. Moltes vegades aquests 

papers eren creats per a veus més fosques, però excepcionalment alguns rols eren 

donats a veus més agudes i clares com va fer Massenet amb la seves òperes 

Esclarmonde (1889) i Thaïs (1894), que es va inspirar en el color d’una soprano 

lleugera. 
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Tot i presentar aquesta separació entre les romàntiques embogides, la imatge 

general que hom s’emporta, tal i com molt bé descriu Romana Margherita Pugliese, 

és la d’aquelles dones envoltades per una aura de puresa virginal que les eleva per 

sobre de qualsevol, com si fossin ídols venerats per la seva impecable virtut. Fins i 

tot en aquest moment de follia continuen portant els homes cap a un somni dòcil, 

de submissió. Es tracta d’una imatge angelical que no pot ser contaminada per cap 

mal llenguatge o acció violenta.  

 

3.2 Cantants que les han interpretat 

El perfil de la veu de les cantants va començar a esdevenir un de concret amb la 

gran ària de Lucia. Chaudes-Aigües a Galerie des artistes dramàtiques ho va 

descriure així:  

 

Ordinarily, nature grants to the human Voice the force of the highest cords to the 

detriment of the lower cords, or vici versa, with very rare exceptions; in this regard, as in 

many others, this singer’s Voice deserves to be counted among the most triumphant 

exceptions... Quiet or loud, soft or strident according to need, this Voice is moreover 

always broad and full; neither does it lack vibrato, which high voices so rarely possess 
9
 

 

Aquest va ser el perfil de les sopranos que interpretaven les escenes de bogeria, 

en concret Lucia, durant la primera meitat de segle XIX. Cantants tals com Fanny 

Tacchinardi-Persiani, per la qui Donizetti va escriure el rol, Anne Sophie Thillon, 

Maria Dolores Benedicta Josephina Nau... 

Cap a final de segle, amb l’aparició de la cadència amb la flauta, el rol que Donizetti 

donava a una soprano dramàtica amb agilitat va ser transferit a les sopranos 

                                                           
9 Extret de l’article The origins of Lucia di Lammermoor’s cadenza de Romana Margherita Pugliese. “En general, la 

naturalesa ofereix a la veu humana la força dels acords més alts en detriment dels acords més baixos, o viceversa, 

amb molt poques excepcions; en aquest sentit, com en molts altres, la veu d’aquesta cantant es mereix estar entre 

les excepcions més triomfants... Fluixa o forta, suau o estrident en funció de la necessitat, aquesta veu és, a més, 

sempre plena i clara; no li falta vibrat, cosa que les veus agudes molt rarament posseeixen”. 
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lleugeres. Això va fer que el color fos molt diferent i que comencés a predominar el 

virtuosisme de les notes agudes.  

J.M. Mayan va escriure en el seu tractat Le Chant et la voix del 1891 que la 

soprano lleugera és també la soprano aigu, la cantant de fioriture, de delicats 

stacatti, de cadències, de vocalisos... Amb aquest canvi el paper començava a ser 

interpretat per a sopranos amb un registre més agut com Nelly Melba, Maria Callas, 

Joan Sutherland Maria Malibran, Giuditta Pasta, tot i que aquestes darreres no són 

realment lleugeres però sí que tenien un ampli registre.    
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4. L’ ÒPERA 

La bogeria en l’òpera va començar a sorgir a partir de la necessitat de lluïment i 

virtuosisme dels cantants, aquesta estalviava un estudi minuciós sobre els 

personatges i proposava artificis pels intèrprets.  

Les protagonistes del romanticisme belcantista poques vegades mostraven signes 

de demència, fins que amb la scena della pazzia mostraven, a través del 

virtuosisme, la bogeria a la que havien sigut preses. Aquests moments eren 

presentats a la cabaletta final de les òperes de compositors com: Paer, Mayr, 

Pacini, Bellini, Donizetti... tot i així, de vegades la soprano no arribava a perdre la 

raó i aleshores sorgien les scena di delirio, on la obra acaba bé.  

Gairebé sempre relacionem l’escena de follia amb el melodrama romàntic però ja 

molt abans hi havia hagut precedents tant interessants com Nina, o sia 

La pazza per amore que el compositor napolità Giovanni Paisiello (1740-

1816) estrenà  el 1789 i Agnese di Fitz-Henry de Ferdinando Paer (1771-1839), al 

1809. Gioachino Rossini (1792-1868) escriu a Semiramide una gran escena de 

follia per a baix. El 1827 a l’òpera Il pirata Bellini crea l’escena de follia que 

estructuralment ja no evolucionarà més i al 1835 repeteix la mateixa estructura a I 

Puritani quan Donizetti ja havia fet un gran ús de personatges embogits.  Però 

veritablement el mèrit d’aquestes grans òperes amb aquestes fantàstiques escenes 

de follia les podem atribuir als seus llibretistes amb noms tant destacats com Felice 

Romani, Salvatore Cammarano…  

Tot i que les àries de bogeria són sinònim de sopranos que han perdut el seny 

Donizetti també va fer embogir a baixos, barítons e inclús tenors. Torquato Tasso i 

Il furioso all’isola di San Domingo representen la bogeria en els barítons, mentre 

que el personatge de Murena a L’esule di Roma i el Don Ruiz di Padilla a Maria 

Padilla, són la del baix i el tenor, respectivament.  

 

En el panorama romàntic francès no ens podem oblidar de la famosa ària Ombra 

légèra de l’òpera Dinorah del compositor Giacomo Meyerbeer (1791-1864)  on la 

protagonista es passa els tres actes embogida ni la follia d’Ophélie en el Hamlet de 

Shakespeare que Ambroise Thomas li donà vida musical. Cal dir, també, que la 

versió francesa de l’ òpera de Donizetti Lucia di Lammermoor . 
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Al llarg de la història les òperes s’han anat modificant a causa dels diferents 

directors i cantants que les han anat interpretant. Moltes vegades, depenent de la 

producció, les àries eren suprimides, substituïdes o lleugerament variades; tots 

aquests talls musicals depenien de la veu i les capacitats del cantant. Depenent de 

les exigències de la representació també eren canviades les paraules del llibret. El 

realisme dels intèrprets havia de ser donat per l’expressió dels sentiments sense 

cap mena de virtuosisme. Si hi havia alguna ària de lluïment, era motivada per una 

bogeria que expressava un fort sentiment passional donat per l’acció.  

Entre el 1815-1875 tots aquests canvis començaven a anar a càrrec dels 

compositors, i no dels cantants, a causa de l’extrem complex estètic, econòmic i 

social que van donar peu a un nou estil de produccions. Les cases d’òpera 

començaven a reciclar el mateix treball any rere any fins que no fessin una nova 

òpera.  

Cada vegada més, al llarg del segle XIX, les òperes tendien a adoptar substitucions 

en moments específics. Norma de Bellini va ser reproduïda amb algunes 

diferències durant el segon acte amb peces addicionals per Oroveso. La straniera 

va patir algun canvi cap el 1829 on la soprano canviava l’ària “Ah! Se non m’ami 

più” per una altra ària de Bellini o dels seus contemporanis. I moltes obres de 

Donizzetti revelen també canvis; l’escena de la font de Lucia di Lammermoor era un 

dels llocs predilectes per posar altres àries. Una altra de les escenes que durant el 

segle XIX fou molt important, i va ser suprimida, va ser la que succeïa a la Torre 

(escena III,i); on Enrico es delecta amb el nou matrimoni de Lucia i desafia a 

Edgardo a un duel. Aquest duet “Qui del padre ancor respira”, era molt aclamat pel 

públic italià del seu temps però moltes produccions tallaven l’escena.  Moltes 

vegades aquests canvis o substitucions eren deguts a una forma d’entendre l’òpera 

que no concebia aquestes parades del temps dramàtic. Una influència de la 

mentalitat verista que el que buscava era un discurs més realista i una acció més 

continuada. En aquest cas el duet està anunciant una acció futura i està situat just 

abans de la famosa ària de bogeria que el públic tant anhelava.    

 

4.1 L’evolució de la bogeria en l’òpera 
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4.1.1 A Itàlia  

Per explicar millor l’evolució de la bogeria italiana posarem exemples específics de 

les diferents àries de bogeria de Lucia. I per què dic diferents? Doncs s’ha pogut 

comprovar que antigament algunes sopranos, per a poder interpretar aquest rol, 

van fer tots els canvis que creien necessaris perquè l’ària fos vocalment més 

assequible. La famosa doble ària de Lucia “Ardon gl’incensi” i “Spargi d’amaro 

pianto” va ser reemplaçada pel rondó final d’una de les primeres òperes de 

Donizetti, Fausta (1832); un rol que Donizetti havia escrit per Giuseppina Ronzi de 

Begnis, una soprano que posseïa una poderosa veu dramàtica.  

Mathilde Palazzesi (1802-1842) soprano italiana que interpretà el rol de Lucia al 

Teatro Ducale de Parma durant el carnaval del 1836-37, va ser la primera a fer 

aquest canvi. Hi ha dos motius que se´ns acudeixen quan intentem desxifrar per 

què Palazzesi va realitzar aquest canvi: el primer, era que la seva veu no era capaç 

de realitzar els virtuosismes tant agosarats que va proposar l’autor o que, a causa 

de la dificultat, no es veiés capaç de fer-ho prou bé i; els segon que, com molt bé 

sabia Palazzesi, alguns crítics no li havien posat les coses fàcils pel seu futur. Així 

que per garantir l’èxit entre el públic de Parma, proposà aquesta ària tan coneguda 

durant aquell moment. Va triar aquest rondó en concret perquè tant la música com 

el text també ajudaven a la millor comprensió de l’obra.  

El Rondó s’inicia amb un solo lent per a cello de color melancòlic, creat pel 

moviment d’anada i tornada cap a la dominant, que ens ajuda a entrar a la peça. El 

cello continua amb la melodia principal que curiosament va ser descrita per un 

comentarista de l’època com aquella “frase d’abandonament profund, d’infinita 

prostració, d’una melancolia que només te llàgrimes”. Aquesta introducció es podia 

relacionar amb la melodia de l’inici de la primera ària de Lucia a la font “Regnava 

nel silenzio”, on l’arpa fa la seva introducció arpegiada i la melodia és molt 

semblant a la part central de l’escena de bogeria. També l’entrada “tu che vogli” 

manté una característica semblant a la flauta de Lucia quan fan el duet.  

El rondó de Fausta no és una escena de follia però el text ens dona un aire similar, 

tot i que si ens hi fixem bé acaba canviat una mica el caràcter inicial del 

personatge. Lucia està completament dement quan canta  “Ardon gl’incensi”; està 
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al·lucinant imaginant-se el casament d´ella amb Edgardo i anunciant que per fi serà 

seva per sempre. En canvi, a Fausta, s’aferra a que el seu amor s’acaba de morir i 

a l’ària “tu che vogli”, pronuncia un tranquil comiat cap a l’home al que no veurà mai 

més i, per tant, ens revela una bogeria més suau que a l’original. Quan Lucia canta 

la cabaletta de Fausta és plenament conscient del que diu: “non qui morir degg’io”, 

que ella no ha de morir allà, allà on ho ha perdut tot.   L’argument és el mateix però 

realment no és la mateixa Lucia que ha perdut el seny quan és interpretada amb el 

rondó de Fausta; els petits canvis de text i música han canviat tot el sentit inicial de 

la bogeria de Lucia. 

Palazzesi no va ser l’única que va cantar Lucia amb aquest rondó; Giuseppina 

Strepponi - futura esposa de Verdi - la va cantar al Teatro Comunale de Bologna 

durant la primavera del 1837. Alessandor Lanari, l’empresari d’aquesta producció, 

va escriure aquestes paraules a Donizetti: 

“Questa sera è l’ultima recita della Lucia, che ha fatto ciò che può dirsi furore. 

Moriani in quest’opera s’è immortalato. La Strepponi seguendo l’esempio della 

Palazzesi ha cambiato la sua aria, e ci ha posto quella della Fausta, che piacque”10. 

Quan Donizetti va escriure Fausta probablement buscava un altre tipus de veu com 

la de la primera Lucia, Fanny Tacchinardi-Persiani. Però Musi, l’empresari del 

Teatro Ducale va decidir tornar a fer una altre producció amb la mateixa estructura, 

aquest cop, cantada per Eugenia Tadolini.  

Per sort, aquest costum de canviar una peça per una altra, va desaparèixer tant 

ràpid com havia arribat. A mesura que l’obra anava guanyant importància i gràcies 

als desitjos dels romàntics sobre la violència, la crueltat, la irracionalitat..., que 

anaven in crescendo en l’òpera, va créixer la demanda de pirotècnies vocals i les 

exhibicions extravagants de la tècnica per part dels cantants. Així que, entre la 

coloratura i el text que evoca una gran irracionalitat sobre l’estat mental, l’ària de 

Lucia - igual que en general les àries de follia - van començar a tenir més 

importància entre finals de 1830 i 1840.  L’aparició del duet en la cadenza final 

                                                           
10

 Bologna, 22 de Maig del 1837. Una corrsipondenza tra Alessandro Lanari e Donizetti.” Aquesta serà l’última representació 

de Lucia, que ha causat furor. Moriani en aquesta obra s’ha immortalitzat. La Strepponi seguint amb l’exemple de Palazzesi 

ha canviat la serva ària, i ha posat la de Fausta, que agrada.” 
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entre la veu i la flauta va esdevenir també un element fix, al igual que les 

variacions, en aquest tipus de repertori.  

Quan més endavant li van proposar a Donizetti de crear una altra cabaletta al final 

de Lucia, per la cantant Fanny Maray, aquest ho va refusar dient que com podia ser 

que es volgués canviar una ària tant especial, ja intocable; si la cantant ho volia 

canviar que posés qualsevol altra cabaletta ,com anteriorment s’havia fet, però que 

ell no en tornaria a compondre una altra de diferent. 

Així és com actualment ja no tendim a retocar les àries, sobretot a substituir-les per 

altres. Però sí que encara, de tant en tant, se segueixen proposant diferents 

cadències finals per a crear més virtuosisme i seguir deixant el públic amb la boca 

oberta. Tot i que les cadències són lliures molts dels finals s’han acabat establint 

“per tradició”. Podríem dir que aquesta és l’única cosa que es pot tocar, i sempre, 

amb l’excusa de que estem grillats, tocats de l’ala, sonats, dements, bojos.... i, com 

no, seguint atenent a les necessitats del públic.  

 

4.1.2 A França 

Els escriptors conservadors del s. XVII tendien a dir que la moral de la dona estava 

degenerant. Tot i que no es posaven d’acord amb la causa, deien que era per 

l’excessiu rigor o la indulgència dels marits. La visió de la dona com a “sexe fràgil” 

es podia aplicar ja fos al cos o a la ment, indicant així com la delicadesa psíquica 

és de susceptible a les passions o la bogeria. Fins i tots els atributs més positius 

com la compassió, l’amor, la gentilesa, eren considerades reflexions de la seva 

debilitat i, per tant, tenien un efecte negatiu de vagància, gelosia i por.  L’ òpera va 

néixer de la mà de Jean-Baptiste Lully creant el gènere de la tragédie lyrique amb 

els ballets, els grans cors i la fluïdesa en les melodies que va ser criticada pels 

literaris conservadors. 

Georgia Cowart ens explica que els crítics conservadors comparaven la bogeria de 

l’òpera a la de les dones, que es basava en la superioritat natural de la raó dels 

homes sobre la sensualitat femenina. En el seu article també hi podem veure com 

l’òpera i la bogeria de les dones estava relacionada des dels seus inicis.  
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El 1676, Charles Denis de Saint-Evermond va portar els primers trets de la bogeria 

de les dones a una comèdia titulada Les Opéra. L’òpera ens explica que la filla del 

Sr i la Sra Crisard es torna boja escoltant les operes de Lully i llegint els llibrets de 

Quinault; Crisotine havia oblidat com es parlava i només podia expressar-se 

cantant. El seu pare pensava tancar-la a un convent però després, creient que 

seguiria tan boja o més quan el convent l’expulsés, decideix trucar a un gran 

psicòleg perquè l’ajudi. El Sr Crisard explicà al psicòleg que el cant, la dansa, els 

dracs, els herois de la òpera, havien conduit a la seva filla fins a la bogeria. El 

doctor el consola explicant-li que això que li passava a la seva filla és una epidèmia 

normal entre totes les dones i joves que no coneixien les òperes de Lully de 

memòria. Així doncs, li recomanà que el més adequat per a curar-la seria portar-la 

a la Opéra i deixar-la fins que la seva raó tornés. 

També Nicolas Boileau-Despréaux en el seu assaig Contre les femmes (1694) 

adverteix als homes que la degeneració de les seves dones es pot remuntar 

portant-les a la Opéra, on són seduïdes per les veus de la luxúria que canten sobre 

l’amor. Era millor apartar-les d’aquest lloc on eren preses per la bogeria o per una 

histèria temporal.  

Charles Perrault va admetre que la seductora bogeria podia ser trobada en 

qualsevol moment d’intens plaer: a les corts, al ball, la fira i l’ òpera. Que quan el 

sexe s’oblida, canta escenes de la bogeria.  

El 1694, Sorbonne va declarar que l’òpera era molt més perillosa que la comèdia. 

Sense cap dubte, la naturalesa sensual de la veu femenina va espantar a una part 

de la societat, que tendien a projectar la fascinació i la por en sexualitat de les 

dones i en la música que les representaven. Cap al segle XVIII el llenguatge de la 

òpera, com a cosa dolenta, es va transformar en una veritable escola per a noies.  

Jean François Regnard va publicar una comèdia Les follies amoureuses, on la 

protagonista no només embogia cantant, sinó també ballant i saltant sobre els 

mobles, vestida com el personatge Scaramouche en Commedia dell’arte tocant la 

guitarra i cantant, en italià, durant el moment més àlgid de la malaltia.  

Louis de Boissy va escriure una comèdia Les Talents à la mode (1739) on 

parodiava l’òpera, les dones, el sexe i la follia. Les protagonistes són tres filles que 
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representen les arts que componen l’òpera: música, dansa i poesia, ferides per la 

nova moda de Rameau. Totes elles són l’excés de la bogeria a la qual un pot ser 

pres, que es queixen de l’avorrida naturalesa de la música del seu pare. Lisette, la 

filla més jove, al igual que Crisotine, no pot expressar-se ni comunicar-se si no es 

tocant amb la seva viola de roda.  

La nova música de Rameau era rebuda com a sinuosa, emocional, imprevisible o 

una combinació de totes les qualitats que feia que la dona i l’òpera continuessin de 

la mà amb les seves eròtiques implicacions. Els cromatismes de les melodies i les 

harmonies creaven aquesta atmosfera sensual que seguia fent perdre el seny a la 

gent.  

Cowart ens vol remarcar dins el seu article Opera under the Old Regime, que hi ha 

un lloc on el tema de les dones, el sexe, la música i la bogeria còmica uneixen les 

seves forces a un triomf final sobre els crítics:  

 

within opera itself, in the character of Folly. Portrayed by the three most well known 

composers in early eighteenth-century France - Campra, Destouhes and Rameau - this 

character represents a venerable line of fools, both in literature and at court, whose 

function was to speak truth under the guise of madness, praising pleasure and laughing 

at reason. Her acknowledged forerunner in Erasmus's Folly, with whom she shares the 

double indemnity of being not only deranged, but also female
11

. 

 

Dins el ballet, la bogeria, va aparèixer per primera vegada a Le carnaval et la follie 

(1704) de Destouches i Antonie Houdar de la Motte; la segona, al pròleg de Les 

Fêtes vénitiennes (1710) de Campra. Tant en un ballet com en l’altre, la bogeria 

apareix en forma de gigue, una dansa amb la que està associada la bogeria pels 

seus ritmes, melismes i cromatismes, i el seu caràcter extrovertit. Un altre ballet 

composat per Campra on la folie també hi és present és Les Ages (1718), però no 

                                                           
11

 [...] dins de l’òpera, en el personatge de la Bogeria. Interpretat per tres dels compositors més famosos del segle XVIII a 

França -Campra, Destouhes i Rameau-, aquest personatge representa un seguit de ximplets venerables, tant a la literatura 

com a la cort, la funció dels quals era dir la veritat sota una disfressa de bogeria, lloant el plaer i mofant-se de la raó. La seva 

precursora reconeguda en la Bogeria d’Erasmus, amb qui comparteix la doble indemnitat d’estar no només pertorbada, sinó 

de ser dona. 
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és fins a la òpera Platée (1745) de Rameau on la Folie apareix com a la real 

heroïna, canviant tot allò que toca amb el seu cant i la seva dansa. Aquesta apareix 

durant el segon acte, tocant cruelment la lira que va robar a Apollo, interpretant una 

dansa i mostrant el que sap fer. Comença salvatgement, amb un riure embogit per 

la gigue que torna la tragèdia de Daphne en un himne a la luxúria i que transforma 

el text d’amor en un riure melancòlic, acabant amb una fuga de gran descàrrega 

sexual sense sentit. Aquesta ària és, igual que les àries italianes, amb una forma 

Da Capo plena de melismes i cadències cromàtiques.  

Així, la bogeria de les dones començava a ser un símbol per un nou i elèctric estil 

musical, un estil auto-conscient,  el significat del qual no es troba tant en la trama 

com en sí mateix. La bogeria, la suma de totes les qualitats femenines, que es va 

iniciar en el temps de l’Antic Règim ha triomfat als escenaris de l’òpera que 

s’omplen dia rere dia, actuació rere actuació.  

 

4.2 Quins recursos utilitzen ?  

Com podem comprovar, la majoria de les àries de bogeria s’inicien amb una veu 

mig parlada, per a donar més realisme. Aquesta forma musical s’anomena recitatiu; 

després comença l’ària i finalment, quan aquesta acaba, sorgeix la cabaletta, la 

segona part de l’ària més animada i amb l’aparició de variacions. Aquestes 

alteracions tenen una gran força vocal i són d’extrema dificultat; on els trinos, les 

notes agudes i un gran seguit d’arpegis i escales a gran velocitat en són els 

protagonistes. Aquests finals gairebé sempre estan acompanyats, creant una 

segona veu o diàleg, per un instrument de sonoritat cristal·lina que pot imitar 

fàcilment totes aquestes pirotècnies: la flauta travessera. Cal remarcar que aquest 

instrument inicialment va ser l’harmònica de cristall, inventat per Benjamin Franklin, 

que transmetia un patetisme inquietant a la cadència. No està massa clar per què 

va deixar d’utilitzar-se aquest instrument, tot i que l’especialista William Ashbrook 

proposà que l’harmònica de vidre era un instrument, poc pràctic i que el seu ús 

estava limitat per la falta d’intèrprets preparats. Tot i així, se sap que en les 

primeres àries de bogeria no hi havia cap instrument que fes diàlegs amb els 

cantants, ells sols havien de crear aquests ambients fantasmagòrics.  
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Hugo Wolf, juntament amb Franz Schubert, va ser un dels més grans liederistes 

que va arribar a la millor unió entre el piano, la veu i el text, creant atmosferes 

sonores perfectes per a cada moment.  Podríem dir que Hugo Wolf amb els seus 

lieder Die Spröde i Die Beckerte va influenciar en la utilització de la flauta 

travessera que sempre acompanya als cantants quan ja estan presos per la 

bogeria? No ho sabem del cert, però trobo interessant veure com també en el camp 

del Lied és un instrument el que fa que algú es torni boig o canviï. Clar que si ens 

basem en aquesta premissa, hem de dir que el mèrit de la influència de l’ús 

d’aquest instrument li hauríem d’atribuir al poeta Johann Wolfgang von Goethe 

(1749-1832), creador d’aquestes dues poesies.   

Si analitzem el text veiem que la pastora - protagonista de la prosa - està 

tranquil·lament passejant pel bosc fins que el dimoni, amb el dolç so de la flauta, la 

transforma.  

 

Die Spröde La fràgil 

An dem reinsten Frühlingsmorgen 

Ging die Schäferin und sang, 

Jung und schön und ohne Sorgen, 

Daß es durch die Felder klang, 

So lala! Lalalarallala! 

 

Thyrsis bot ihr für ein Mäulchen 

Zwei, drei Schäfchen gleich am Ort, 

Schalkhaft blickte sie ein Weilchen; 

Doch sie sang und lachte fort: 

So lala! Lalalarallala! 

 

Und ein Andrer bot ihr Bänder, 

Und der Dritte bot sein Herz; 

Doch sie trieb mit Herz und Bändern 

En el més pur matí de primavera 

Anava la pastoreta i cantava, 

Jove i bonica i despreocupada, 

Que a través dels camps sonava, 

així lala! Lalalarallala! 

 

Thyrsis li va oferir per un petó 

dos, tres ovelles al mateix lloc, 

picara els va mirar per un moment; 

Però ell cantava i reia: 

així lala! Lalalarallala! 

 

I un altre li va oferir cintes, 

i el tercer li oferí el seu cor; 

Però ella jugava amb el cor i les cintes 
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So wie mit den Lämmern Scherz, 

Nur lala! Lalalarallala! 

així com amb els bens de broma 

només lala! Lalalarallala! 

 

Die Bekehrte La convertida 

Bei dem Glanz der Abendröte 

Ging ich still den Wald entlang, 

Damon saß und blies die Flöte, 

Daß es von den Felsen klang, 

So la la! . . . 

 

Und er zog mich an sich nieder, 

Küßte mich so hold und süß. 

Und ich sagte: Blase wieder! 

Und der gute Junge blies, 

So la la! . . . 

 

Meine Ruhe ist nun verloren, 

Meine Freude floh davon, 

Und ich höre vor meinen Ohren 

Immer nur den alten Ton, 

So la la, le ralla! . . . 

En la brillant posta del sol 

Anava jo callada al llarg del bosc, 

Damon es va seure i va bufar la flauta, 

que pels camps sonava, 

així la la! . . . 

 

I ell em tibava  cap avall, 

Em va petonejar, tant graciós, tant dolç. 

I jo li vaig dir: torna a bufar! 

I el bon jove va bufar, 

així la la! . . . 

 

La meva tranquil·litat és ara perduda, 

La meva alegria ha fugit, 

i jo sento per les meves orelles 

Sempre només el vell so 

així, la, la, le ralla... 

 

Musicalment la sonoritat d’un lied i l’altre són completament diferents: en el primer, 

el so de la “flauta” i l’acompanyament tenen un aire més aviat alegre gràcies a l’ús 

de les notes ràpides i agudes. També la veu se’ns presenta lleugerament aguda i 

moguda. En canvi, en el segon lied, el registre passa a ser més greu i amb menys 

moviment, com si fos un recitatiu. Només amb la resposta de la flauta, la melodia 

passa a ser en aquest so més fi.  
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Fig. 19 Imatge de la primera pàgina de la partitura Die Spröde 

 

Fig. 20 Imatge de la partitura del cant alegre de la pastora a Die Spröde 

 

Fig. 21 Imatge de la partitura Die Beckerte 
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Fig. 22 El  trist cant de la pastora i la resposta de la flauta representada per les notes agudes del piano a Die Beckerte 

 

A part d’aquest curiós cas dels lieder de Wolf, gràcies a l’article The origins of Lucia 

di Lammermoor’s cadenza de Romana Margherita Pugliese, sabem que l’aparició 

de la flauta i de tots els tocs de virtuosisme en les cadències tenen origen en la 

composició que va fer Mathilde Marchesi per a mostrar la clara i virtuosa tècnica de 

la seva estudiant Nelly Melba al públic italià.  

 

Fig. 23 Original notació per a la cadenza final de Lucia 
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A la partitura original de Donizetti, extreta de la Biblioteca Angelo Mai a Bérgamo, 

només hi apareix una petita línia harmònica que, seguint les convencions del 

moment, volia dir que el cantant podia improvisar i variar una mica el final.  

Els musicòlegs però tendeixen a pensar que si la cadència no era escrita per 

Donizetti, potser sí que va ser creada mentre ell estava viu. Gugliemo Barblan  

menciona un possible us de la cadència amb flauta durant aquesta època (per 

Teresa Brambilla, la primera Gilda de Verdi): “The phantom finally abandons us as 

if seduced by the cold and heedless calls of a flute, by now becoming tiresome, 

which has been consecrated by a theatrical tradition that is a frivolous as it is 

delightful – from Brambilla’s long-ago experiments”.12 També William Ashbrook ens 

ofereix una hipòtesi sobre l’aparició de la flauta en les òperes de Donizetti posant 

l’exemple de Brambilla: “One bit of traditional lore singles out Teresa Brambilla, 

Verdi’s first Gilda, as the originator of the flute obbligato in the cadenza of the Lucia 

mad scene”.13  

Nombroses transcripcions instrumentals de l’òpera de Donizetti també ens mostren 

com l’aparició de la flauta, en la cadència de Lucia, va venir després de la primera 

meitat del segle XIX. La fantasia per oboè sobre el cantabile de l’escena Ardon gli 

incensi acaba amb un petit calderó. Aquesta va ser la primera i única partitura 

escrita en la qual la cadència parteix de la línia harmònica de Donizetti i que ofereix 

una modesta bellesa respecta la de l’original. 

 

Fig. 24 Fantasie sur l’air de Mme Persiani dans Lucie de Lammermoor de Donizeti. Pour hautbois avec acc. de piano ou de 

harpe, op 57, transcripció de la cadenza que tanca el cantabile Ardon gli incensi 

                                                           
12

 Barblan, L’opera di Donizetti nell’età romàntica, Bérgamo, 1948 [...] “dins de l’òpera, en el personatge de la Bogeria. 

Interpretat per tres dels compositors més famosos del segle XVIII a França -Campra, Destouhes i Rameau-, aquest 

personatge representa un seguit de ximplets venerables, tant a la literatura com a la cort, la funció dels quals era dir la veritat 

sota una disfressa de bogeria, lloant el plaer i mofant-se de la raó. La seva precursora reconeguda en la Bogeria d’Erasmus, 

amb qui comparteix la doble indemnitat d’estar no només pertorbada, sinó de ser dona”. 

13
 Donizetti and his Operas, Cambridge, 1982 “La saviesa popular assenyala Teresa Brambilla, la primera Gilda de Verdi, 

com a creadora de l’obbligato de flauta en la  cadència de l’escena de bogeria de Lucia”. 
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També molts tractats per a cantants que van ser escrits durant el segle XIX ens 

revelen una unànime forma per respectar les normes de l’escriptura dels 

contemporanis: la cadència havia de ser executada sense acompanyament i amb 

una sola parada per respirar, cosa que limitava la llargada d’aquests finals. No hi 

havia lloc per la virtuositat, normalment en una tessitura mitja que arribava fins a la 

nota més aguda abans de tornar a caure. Alguns exemples són el mètode 

d’Auguste Panseron (1839) i Luigi Bordese (1863). Però en el tractat de L’Art du 

chant (1846) de Gilbert-Louis Duprez s’hi va escriure una sèrie de cadències de 

grans sopranos, com la de Fanny Tacchinardi-Persiani, per a qui va ser creat el rol 

de Lucia. Aquesta cadència està molt més elaborada que les anteriors però 

igualment segueixen les mateixes normes. 

 

 

Fig. 25 Cadències dels mètodes de cant durant el s.XIX 



 
49 

 

Tornant a la part de la flauta, podem afegir dos exemples on el buscat so d’ocellet 

ha estat la justificació de fer les cadències amb gran agilitat, i on la part del 

rossinyol era tocada per una flauta, creant així els duets entre els protagonistes. 

Aquest exemples provenen de dues òperes còmiques: Le Rossignol (1816) de 

Louis- Séastien Lebrun i Les Noces de Jeanette (1853) de Victor Massé. En 

aquesta partitura podem veure la cadència entre la flauta i la veu.  

 

 

Fig. 26 Candeza de  Louis-Sébastien Lebrun, de l’òpera Le Rossingol, 1816 

 

Altres obres que també contenen duets de flauta i veu són les dues òperes del 

compositor francès Meyerbeer: L’Etoile du nord (1854) i Le Pardon de Ploërmel 

(1859). Cap de les dues són comparables a la bona acollida del públic i els crítics 

per la presència de la flauta com al final de la cadència de Lucia gràcies a totes les 
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pirotècnies que va presentar la soprano Nelly Melba en la seva actuació. El diari Le 

Ménestrel va escriure el 15 de desembre del 1889, que després de l’escena de 

bogeria, Melba va rebre ovacions des de tots els racons de la casa quan va 

finalitzar l’ària amb una cadència de vertigen en la qual seguia les acrobàcies de la 

flauta de Taffanel amb incomparable majestuositat. Des d’aquesta representació, el 

final de la flauta i la floritura de la veu es tornen inseparables i quedarà fixada dins 

el repertori. Aquest final concretament ha quedat preservat a la Bilbiothèque de 

l’Opéra, un afegit del 1889 al manuscrit datat el 1846.  

 

Fig. 27 Cadenza afegida el 1889 per l’actuació de Nelly Melba ( París, Bibliothèque de l’Opéra, MS .549) 

 

Cap al 1893 la cadència va agafar tal estatus que era coneguda com “la famosa 

cadència amb flauta”.   

Donizetti va establir alguns models per aconseguir més dramatisme en l’acció. 

Alguns aspectes que podem senyalar són: 

- La utilització de l’arpa, instrument de recent incorporació a l’orquestra 

romàntica, en aquest cas, per imitar el moviment de l’aigua de la font – diuen 
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alguns - o per suggerir al fantasma que hi té amagat , durant la primera ària 

de Lucia, “Regnava nel silenzio”. 

- Grans números de conjunt, com el sextet amb el que finalitza el segon acte, 

“Chi mi frena in tal momento”, que comença com a duet i s’hi van incorporant 

els cantants i el cor, afegint més tensió en cada nova entrada. 

- En l’escena de la bogeria, ja mencionada, cal remarcar l’efecte 

tremendament dramàtic que es produeix quan Lucia canta “Presso la fonte, 

meco t’assidi alquanto”. Amb aquestes paraules d’un record agradable 

mentre l’orquestra va fent un tremolo que l’última cosa que et produeix al cos 

al escoltar-ho, és tot menys calma i amabilitat. Com també el moment en 

que l’orquestra comença el tema del duet d’amor del primer acte “Verrano a 

te, su l’aure” mentre Lucia, amb paraules entretallades, va dient, “Ohimé, 

sorge il tremendo fantasma”.  Aquests moments de contrast entre el que diu 

el text i el que et suggereix l’orquestra són molt recurrents en aquesta ària.  

- L’última escena en la que Edgardo es mata, l’introdueix una fanfàrria amb 

les trompes que li donen el to tràgic i fúnebre. Edgardo canta una gran scena 

final: el recitatiu acompanyat “Tomba degl’avi mei”, l’ària “Fra poco a me 

ricovero” i la caballeta “Tu che a Dio spiegasti l’ali” . A la repetició, en 

comptes de cantar-la amb variacions més florides, la canta en matís piano i 

amb frases entretallades per a remarcar que està agonitzant.  

 

Com podem veure els instruments de vent, l’arpa, la percussió i l’efecte de tremolo 

són els que ajuden a crear aquests ambients fantasmagòrics i de dramatisme en 

aquestes escenes de follia. I per ressaltar la bogeria dels protagonistes, les notes 

agudes i ràpides i aquestes grans variacions són les que ajuden a embogir i a 

entendre que han perdut el nord. Però si el que vol el protagonista és accentuar la 

por, el drama o l’agonia, les frases llargues però tallades (com si fos pizzicatto) és 

el que crea millor aquest efecte inquietant sobre el públic.   
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5. RELACIÓ ENTRE ELS COMPOSITORS, LA BOGERIA I LES SEVES 

CREACIONS 

5.1 Gaetano Donizetti 

Domenico GAETANO Maria DONIZETTI (1797-1848) 

El compositor italià nascut a Bèrgam el 29 de novembre del 1797 és qui ha realitzat 

més escenes de bogeria, i ha donat vida a molts personatges embogits. Va arribar 

a compondre 75 òperes en només 12 anys. De família amb poca tradició musical, 

va rebre alguna instrucció de Johann Simon Mayr i més tard, gràcies a una beca, 

va rebre formació integral en les arts de la fuga i el contrapunt. No va ser conegut 

internacionalment fins el 1830 amb el premi que va rebre a Milà per la obra Anna 

Bolena.  

Donizetti és el pare de potents escenes de psicosi en el món de l’òpera amb Anna 

Bolena i Lucia di Lammermoor, cinc anys més tard. També és el creador d’altres 

òperes amb altres moments en que els seus personatges perden el seny com: 

L’esule di Roma (1828), Il furioso all’isola di San Domingo (1833), Maria Padilla 

(1841) i Linda di Chamounix (1842).  

Però, a part de fer les escenes de bogeria, també són seus títols com: L’Elisir 

d’amore (1832), Lucrezia Borgia (1833), Maria Stuarda (1835), La fille du regiment 

(1840), Don Pasquale (1843), Rita (1860)... 

Amb la seva esposa, Virginia Vasselli, va tenir tres criatures de les quals cap va 

arribar a sobreviure. La seva dona va morir a l’edat de 28 anys víctima del còlera,  

quan Donizetti començava a mostrar els primers símptomes de la malaltia que el va 

matar, la neurosífilis.  

ANNA BOLENA (1830) 

És una òpera en 2 actes amb el llibret de Felice Romani que va ser estrenada el 26 

de Desembre del 1830 al Teatro Carcano de Milà. El llibret està basat en l'obra 

d'Ippolito Pindemonte Enrico VIII ossia Anna Bolena i la d'Alessandro Pepoli Anna 

Bolena, les dues, narracions de la vida d’Anne Boylen. Va ser un encàrrec d’un 

teatre que intentava competir amb el de La Scala. Les primeres crítiques, van ser 

més aviat fredes tot i que va ser la obra que va portar a la fama al compositor.  
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Un drama dins la monarquia anglesa, els ambients gòtics dels seus palaus i 

l’atordiment mental són els temes principals que formen la òpera. Anna Bolena, 

perd la raó quan és tancada a la torre de Londres.  

LUCIA DI LAMMERMOOR (1835) 

Un drama en tres actes del llibretista Salvatore Cammarano basat en la novel·la de 

Sir Walter Scott The Bride of Lammermoor. Es va estrenar el 26 de setembre del 

1835 al Teatre de San Carlo de Nàpols.  

L’obra transcorre a les terres escoceses de Lammermoor a finals del s. XVI en un 

moment de crisi política i religiosa. És la història contra l’amor de Sir Edgardo de 

Ravenswood i Lucia Asthon per l’ odi entre famílies. Enrico, el germà de Lucia, fa 

casar-la amb un altre noble i aquesta, en un acte de bogeria, apunyala al seu 

recent espòs.   

 

5.1.1. Com les seves vides repercuteixen en les obres 

De l’artícle Donizetti and the Music of Mental Derangement: Anna Bolena, Lucia di 

Lammermoor, and the Composer’s Neuroiological Illness tret del The Yale Journal 

of Biology and Medicine extraiem que, coneixent l’historial mèdic de Donizetti, és 

possible la relació entre la malaltia cerebral que patia i les escenes de desordre 

mental que creava en els seus personatges. 

La seva malaltia va començar amb una infecció on, a les dues setmanes, hi va 

aparèixer una úlcera, seguit de fortes febrades, erupcions a la pell i  afectació del 

sistema nerviós central. Per les seves cartes al seu pare al 1829 sabem que abans 

de fer Lucia tenia episodis de febre, molts mal de cap, convulsions i problemes 

gastrointestinals i per les seves cartes a Teodoro Ghezzi al 1845 sabem que 

després de Lucia la malaltia va anar augmentant fins a arribar a la desorientació 

mental i canvis de personalitat. Lluitant amb la seva malaltia va haver de rebutjar 

ofertes de compondre altres òperes. D’una altra carta al germà de la seva difunta 

esposa, Antonio Vasselli, sabem que, com Anne Boleyn, en la seva òpera Anna 

Bolena començava a tenir episodis de confusió entre el món imaginari i la realitat.  
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Cap al gener del 1846, va estar sota l’observació de tres metges especialistes en 

malalties venèries que havia aconseguit la seva neboda Andrea Donizetti. Aquests 

van poder observar, estudiant el seu cervell i la seva manera de fer, com cada 

vegada que es dedicava a compondre, només un hemisferi formava part del procés 

de creació dividint-se així en dos. A moments, la seva memòria l’abandonava 

canviant cada vegada més els seus hàbils, gustos, manera de viure... Les seves 

idees i imatges començaven a barrejar-se. Segons els metges, Donizetti era 

víctima d’una infecció crònica al sistema nerviós central. Aquests van recomanar 

als familiars que el portessin a una clínica dirigida pel Dr. Mitvié a Ivry. Així el Dr. 

Ricord, la neboda i el criat de Donizetti van ingressar-lo en aquest hospital mental 

de Ivry, on va estar 17 mesos, sense que ell en fos plenament conscient. Es 

pensava que l’havien segrestat o que estava sota arrest. Era incapaç, igual que 

Anna Bolena en l’escena on perd la raó, d’adonar-se d’allà on realment era. La 

seves cartes parlaven tràgicament per sí soles: “Pietat, pietat! M’han arrestat; per 

què? Sembla ser que el meu criat...  era un lladre... no pot ser! És un error! He de 

ser a Viena abans de mitjans de mes... Sóc innocent!... Fes-me parar de plorar... 

Sembla que estic a prop de la mort!.... oh! Fes-me sortir d’aquí... No ho entenc!” 14 

“M’han arrestat.. i estic sol!... T’ho suplico: la meva salut és dolenta, però no sóc 

estúpid. Estic plorant”. 15 Durant la seva estada a Ivry el seu estat mental i físic es 

deteriorà. El 7 d’abril del 1846 dos metges van declarar que patia “demència... i 

paràlisi general” i cap al juny ja li van donar l’alta. Finalment va ser traslladat a 

París i d’allà a Bergamo on va morir el 8 d’abril del 1848 després de seguir patint 

una llarga llista de problemes causats per la malaltia.  

Es pot fàcilment interpretar que la malaltia neurobiològica, que el portà a la psicosi i 

la mort, podria tenir influències en la seva habilitat de crear les més potents i 

inoblidables escenes de psicosi en les seves òperes.  

 

5.1.2. Influències de personatges històrics 

                                                           
14

 5 de febrer del 1846, a la Contessa Appony, carta 661, pàg. 831-832 
15

 sense data, probablement a Madame de Coussy, carta 663, pàg. 833 



 
55 

 

Inspirada en la vida d’Anne Boleyn, Anna Bolena va ser la 29ena òpera de Donizetti 

i la primera que va tenir una aclamació internacional. L’escena de bogeria de la 

reina d’Anglaterra té algunes connotacions històriques. 

No se sap ben bé quan es van enamorar Anne Boleyn i Henry VIII, però sí se sap 

del cert que abans de que arribés a ser la segona dona de Henry VIII havia tingut 

una història romàntica amb Henry Percy (1501?-1537). Aquesta relació es va 

trencar quan els seus pares i el rei ho van saber.  

Després de donar llum a la futura reina Elisabeth I amb Henry VIII i tres anys 

després de donar per perdut l’intent de concebre  un noi, Anne havia de ser 

decapitada sota les ordres del seu marit.  El 1536 va ser tancada a la Torre de 

Londres juntament amb el seu germà George, Mark Smeton, organista, cantant i 

guarda de cavalleria, i altres homes, que Henry VIII també veia com a traïdors. 

D’acord amb l’ambaixador imperial, Eustace Chapuys, Henry VIII volia eliminar a 

Anne perquè “hi havia testimonis que havien declarat que...(nou anys abans) un 

matrimoni...s’havia produït i consumat entre ella i Henry Percy”16.  

Cartes del Sir William Kingston, vigilant de la Torre, a Thomas Cromwell, el 

secretari de Herny, descrivien que l’estat mental d’Anne havia començat a minvar 

durat el 17è dia de ser tancada. Kingston deia que canviava la seva manera de ser 

o el seu estat d’ànim molt ràpid, contradient-se consecutivament; reia, plorava, 

defenia la seva innocència... El 15 de Maig la van declarar culpable i condemnada 

a ser cremada o decapitada com així ho volgués el Rei. Entre els 26 homes i dones 

del jurat popular hi havia el seu suposat amant, Henry Percy.  

El dia després de la sentència va demanar que la portessin a un convent de 

monges i just el dia següent va haver de presenciar la decapitació del seu germà 

amb una destral. El dia de la seva decapitació amb espasa, el 19 de Maig, Anne 

demanava al seu guàrdia “perdó” i li suplicava que no volia morir abans del migdia i 

“passant...dolor”. Aquest, tot i haver viscut altres casos de sentencia de mort, 

trobava que l’estat mental i l’estrany comportament de l’Anne eren més aviat 

inquietants. Escrivia que ella havia fet la comunió, havia defensat la seva 

                                                           
16

 cartes de Herny VIII a l’Emperador Charles V el 3 de Maig del 1536 
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innocència i que parlava del seu executor dient que havia de ser molt bo, ja que 

tenia un coll ben petit, amb un riure  descontrolat. 

Felice Romani, el llibretista de la òpera Anna Bolena es va prendre algunes 

llibertats:  

- Henry Percy, sota el nom de Ricardo Percy, encara estima a Anne i són 

condemnats junts a la mort. 

- En l’escena de bogeria, gràcies a la col·laboració de llibretista i compositor, 

creen una boja Anne Boleyn tancada a la Torre de Londres amb una 

exagerada i distorsionada visó del veritable estat mental de la reina.  

- Enrico (Henry VIII) desitja desempallegar-se d’Anna (Anne) per poder-se 

casar amb la seva amant Jane Seymour (Giovanna) i fer-la la seva reina. 

Per a fer-ho acusa a Anne d’adulteri amb Ricardo Percy i el cavaller Smeton, 

i els envia a presó amb el germà d’Anna, condemnats a morir.  

- En l’escena de psicosi que passa a la Torre de London, on Anne demana 

anar a un convent, Romaní fa que aquestes dones siguin les seves 

donzelles que descrivien els acusats canvis  d’estat que reflectien els seus 

deliris i les seves pors. 

- En aquest moment de psicosi tant allunyada de la realitat i plena de paraules 

de pietat, de tragèdia i horror, Anne està esperant per ser decapitada i els 

pregunta a les seves donzelles, que en la història real eren les monges, 

perquè estan tristes ja que era el dia del seu casament i el Rei l’estava 

esperant.  

Lucia di Lammermoor en canvi va ser  influenciada per la novel·la de Sir Walter 

Scott The Bride of Lammermoor. On la vulnerable i romàntica Lucia Ashton i 

l’empobrit Edgardo, Patró de Ravenswood s’enamoren i Enrico, l’egoista germà de 

Lucia i Raimondo, capellà que convenç a Lucia perquè trenqui l’ amor secret que té 

amb Edgardo i es casi amb Arturo Bucklaw, l’home que el seu germà ha triat per 

raons polítiques. 

També sabem que Walter Scott es va basar en una història real que havia escoltat 

de petit de la seva tieta-àvia Margaret Swinton. Aquesta història es va convertir en 
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un dels contes preferits de la seva mare, explicats al costat de la llar de foc. Lucy 

Ashton és realment Janet Dalrymple, filla del primer vescomte Stair i Margaret 

Ross. Janet es va prometre en secret amb el tercer Lord Rutherford però es va 

veure obligada a confessar el seu compromís quan els seus pares l’obligaven a 

casar-se amb un altre home, el Sr David Dunbar de Baldoon. Les núpcies va tenir 

lloc el 24 d’Agost del 1669 i tornant de la festa, durant la nit de noces, Janet va 

apunyalar al seu nou marit en un atac de bogeria. Ell va sobreviure sense explicar 

mai que havia passat i ella mor dues setmanes després - el 12 de setembre - sense 

recuperar el seny. Scott situa un esdeveniment que va tenir lloc a l’Escòcia del 

1669 als anys anteriors a la unió d’Anglaterra i Escòcia, 1707, enmig d’un conflicte 

sociopolític entre la falta de d’un govern efectiu escocès i l’amenaça de 

l’aixecament jacobita.17  

La bogeria de Lucia es veu influenciada per l’antiga llegenda Escocesa on s’ 

explicava que un Ravenswood va matar a la seva dona prop de la font on ella i 

Edgardo havien de quedar i que moltes persones el dia que se celebra la seva mort 

la veuen deambulant pels voltants. Allà es comencen a percebre aquests moments 

on Lucia comença a al·lucinar, on confon allò fantàstic d’ allò real. 

De la novel·la de Walter Scott al llibret de l’òpera, el dramaturg Cammarano,  hi fa 

alguns canvis per aconseguir més efectivitat teatral: 

- En la novel·la hi apareixen molts més personatges que són suprimits, com 

és el personatge de Balderstone, criat d’Enrico, ja que sinó la òpera hagués 

agafat un toc “buffo” no desitjat 

- Les raons històriques i de família per les quals Lucia no es pot casar amb 

Edgardo queden molt ben definides a la novel·la i qui realment no vol que 

Lucia estigui amb Edgardo és la seva mare, Lady Ashton i no el seu germà 

Enrico com passa en l’òpera 

- Cammarano tampoc manté els símbols tals com els advertiments d’Alisa 

(que en la novel·la és una endevina cega), les tres bruixes o el pou dels 

desitjos, que en lloc de ser dels desitjos és on hi ha el fantasma 

                                                           
17

 l’aixecament jacobita són un seguit de revoltes i guerres entre les illes britàniques durant el 1688-1746 amb la   finalitat de 

retornar el tron a Jaume II d’Anglaterra 
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- També canvia la mor d’Edgardo; que se’n va a desafiar els Ashton i 

desapareix en enfonsar-se amb el seu cavall en terrenys pantanosos i en 

l’òpera es troben Edgardo i Enrico per a batre’s en duel i Edgardo en saber 

la mort de la seva estimada decideix clavar-se el punyal al pit 
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6. ALGUNS PERSONATGES BOJOS 

6.1 Nina, o sia la pazza per amore de Paisiello  

6.1.1 Nina 

Nina és una noia jove i alegre promesa amb l’home al que estima, un jove bell i 

honrat, el qual també agradava al seu pare i amb qui ja havien fixat la data de les 

noces.  

De sobte, un home més gran i més ric demana la mà de Nina i el pare d’aquesta, a 

causa de l’avarícia, ho accepta tot trencant el prometatge de Nina i Lindoro.  En 

aquest punt l’alegria de la noia va desapareixent i Lindoro es veu obligat a marxar. 

Susanna, la serventa de la noia, dóna l’última oportunitat als amants per a dir-se 

adéu. En el parc on han quedat, encara no havien arribat les noies quan se senten 

la veu de Lindoro i la del seu rival espases enlaire. Nina finalment presencia com li 

Lindoro cau a terra sobre la seva pròpia sang i es desmaia.  

Quan aquesta obre els ulls només veu com el seu pare l’agafa de la mà i fa que 

reconegui (en l’atacant del seu estimat) la figura de l’espòs; allà, en aquell moment, 

Nina enfolleix i el seu pare, en no suportar veure la nineta del seus ulls d’aquesta 

manera,  marxa durant un llarg període de temps.  

 

6.1.2 La bogeria 

Nina no està boja sinó que fingeix estar-ho per a revelar-se contra el seu pare, 

contra l’autoritat paterna. I cada vegada que la seva bogeria augmenta, aquest fet 

és més evident.  

La bogeria de Nina és una rebel·lió contra allò més important per al seu pare: el 

patrimoni. Ella regala tots els diners a les dames i homes del poble i així, intenta 

arruïnar-lo.  I quan es retroben fingeix no reconèixer-lo i el tracta com si fos un 

estrany, aconseguint fer-li més mal.  Amb això, el seu pare cedeix i finalment Nina 

aconsegueix el que li havien negat, a Lindoro (que no havia mort).  

Al final de l’òpera de la versió d’Adam Fischer (director) i Cesare Lievi (director 

d’escena), és curiós veure com quan Nina i Lindoro estan junts, el seu amor ja no 
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pot ser tant passional ni tant sentimental. Els amants passaran a ser Conte i 

Contesa i l’ordre, en les seves vides, tornarà de forma jeràrquica.  A aquesta mena 

d’ordre i calma que tant desitjava retrobar, Nina no li troba el sentit i no la fan feliç.! 

Potser sí que amb aquest final s’acabarà tornant boja...  

 

6.2 Il furioso all’isola di San Domingo de Donizetti 

6.2.1 Cardenio il furioso 

Basada en la història de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, el seu 

protagonista està inspirat en el protagonista de la novel·la. Cardenio , és un home 

gentil i gran que posseïa un cavall, una casa i moltes terres. En la novel·la, Don 

Quixot que viu amb la seva neboda i una criada, és un gran somniador fascinat pels 

llibres de cavallers que cercaven aventures. S’ha llegit tantes històries que ha 

acabat creient-se ell un cavaller i pensant-se que totes aquestes aventures 

passaven de veritat. En l’òpera Cardenio vivia amb la seva dona. Enfolleix en 

creure que la seva dona l’ha traït i fuig aigües endins. Acaba naufragant a l’illa de 

Santo Domingo vivint al penya-segat, apartat de tot el poble i on l’anomenen, Il 

Furioso.  

Tot i embogir el personatge té grans moments de noblesa com la cavatina “Raggio 

d’amor parea” o “ma di, perché, tradirmi?” abans de reunir-se amb Eleonora, la 

seva dona.  

Eleonora, la seva dona, està desesperada per la fugida del seu marit; durant una nit 

de tempesta la sort l’acaba portant a la mateixa illa. Quan es troben Eleonora creu 

que només obtindrà el seu perdó amb la seva mort, i així ella podrà tornar a ser 

feliç.  Cardenio en veure la seva dona amb el punyal al pit la perdona. Aleshores tot 

torna a ser alegria, amor i felicitat.  

 

6.2.2 La bogeria 

És de les primeres vegades que es descriu la bogeria en l’home, tot i que sota el 

llenguatge tragicòmic.  Amb el personatge de Il Furioso ens pot passar com amb la 
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Nina de Paisiello, potser Cardenario mai ha estat un boig realment, però fuig i 

abandona  la seva dona perquè ella el trobi a faltar, ho passi malament i s’adoni de 

tot el que ha perdut. La fa patir fins al punt que ella també embogeix en voler-lo 

recuperar i és per això que al final ell la perdona. Això no vol dir que Cardenario 

renunciï a aquesta nova tàctica de semblar foll per a recuperar a la seva dona cada 

vegada que la situació es pugui tornar a posar a la corda fluixa.  I és per això que 

tot i l’embogiment, el personatge, té grans moments de noblesa com la cavatina 

“Raggio d’amor parea” o “ma di, perché, tradirmi?” abans de reunir-se amb 

Eleonora, la seva dona.  

Per tant ens tornem a trobar sota la follia fictícia. Cosa que també patia Don Quixot, 

en creure que vivia totes aquestes aventures de cavallers, potser per a donar un 

toc d’atenció, perquè s’estava fent gran i la gent ja no li feia cas.  

 

6.3 Maria Padilla de Donizetti 

6.3.1 Don Ruiz di Padilla  

Don Ruiz di Padilla, un gentilhome, s’adona que la seva filla s’ha convertit en 

l’amant del Rei Pedro. Aquest, ofès, busca venjar l’honor de la seva filla de 

qualsevol manera possible, però acaba essent arrestat i humiliat. Finalment 

enfolleix per aquest deshonor.  

L’òpera està basada en la vida real de Maria Padilla, per tant del pare no se’n parla 

tant. Sabem que Maria de Padilla va ser filla de Juan Garcia de Padilla i María 

Gómez de Henestrosa. Va ser amant del Rei de Castilla, Pedro I el Cruel, i que 

aquest, tres dies després del seu matrimoni amb Blanca de Borbón, la va 

abandonar per reunir-se de nou amb Maria. Aquests van tenir un fill, que va morir 

abans de ser reconegut el futur hereu de la corona, i tres filles. Maria Padilla va 

morir el 1361 per una malaltia i Pedro I va declarar que ella sempre havia estat el 

seu primer i únic amor.  

Juan Garcia de Padilla era fill d’una família humil de Toledo i s’acordà el seu 

matrimoni amb una família d’un rang més al alt seu, els Mendoza. Es van casar 

quan ell tenia 20 anys i Maria 15. En morir el seu pare, va heretar el càrrec de 
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capità de la milícia de Toledo, però el rei Carles I no ho va acceptar i enutjat es va 

oposar a la concessió que el rei demanava a les corts de Castella per finançar les 

seves campanyes a Europa. Pels ciutadans això va ser una provocació ja que 

començaven a sentir-se estafats i a no creure ni en els seus representants, ni en el 

rei.  Durant la revolta el van anomenar capità general de les tropes comuneres a 

Àvila. I després una altre vegada el destitueixen però ell torna amb un nou exèrcit 

toledà per a lluitar. Finalment va ser capturat per l’exèrcit reial i el van decapitar.  

Amb aquesta història podem veure que va ser un home guerrer i lluitador que mai 

es va donar per vençut tot i ser rebutjat i humiliat. Donizetti per a donar-li aquest 

punt còmic-tràgic el fa tornar boig amb el deshonor de la seva filla i abandona 

completament aquest esperit de lluita que si que hi és en la vida real.  

 

6.3.2 La bogeria 

La bogeria de Don Ruiz di Padilla està causada per la vergonya d’un pare cap a 

una filla. És incapaç d’entendre que potser la seva filla ja és feliç d’aquesta manera 

ja que està amb l’home que estima. Això és més del que ella mateixa podria 

esperar ja que aquest home li ha demostrat que encara que la societat no els deixi 

estar junts ell seguirà al seu costat i l’estimarà sempre, tota la vida.  

Si em posés a la pell d’un pare suposo que em costaria moltíssim de creure això ja 

que l’únic que veus és un home ric i poderós que està jugant amb la teva filla i 

només va amb ella quan vol i pel que vol, ja que sinó s’hi casaria o viuria sempre 

amb ella, digués el que digués la societat. També podria pensar que això que li 

està fent a la seva filla ho podria estar fent amb la filla de qualsevol altre al mateix 

temps. Enfolleix en veure la posició de la noia, aquest posat de conformació,  

aquesta posició de la qual ell sempre ha fugit, s’entristeix i perd el seny en veure 

que la seva filla, als seus ulls, no és una lluitadora com ell ho havia estat i/o havia 

pensat que era.  

 

6.4 Dinorah de Meyerbeer 

6.4.1 Dinorah 
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Dinorah és una jove pastora promesa a Hoel. El dia del casament comencen a 

succeir una sèrie de desgràcies que fan que Hoel marxi a buscar un tresor per 

consolar  la seva futura esposa. Dinorah en sentir-se sola i abandonada perd la raó 

i se’n va bosc endins per intentar trobar al seu ser estimat. Una nit entre els bedolls 

del bosc i el reflex de llum de la lluna produint una sèrie d’ombres, que es mouen 

com si fossin fantasmes, Dinorah perd el seny. Es pensa que hi ha un bruixot que 

la persegueix però en veure la seva pròpia ombra creu que és una amiga i es 

posen a cantar i ballar juntes. Finalment després de que el seu cos sigui arrossegat 

per una gran turmenta Hoel la rescata i ella recobra la raó.   

 

6.4.2 La bogeria 

La bogeria de Dinorah és el resultat final de l’abandonament de l’amant. En estar 

sola durant tant de temps, pensant que el seu amor se n’ha anat, que l’ha deixat, 

que se n’ha oblidat... perd la raó. I per això qualsevol cosa que li sembla propera o 

alguna una cosa amb vida, com en aquest cas, el reflex de la seva pròpia ombra, 

es posa a jugar, ballar i cantar amb ella i és en aquest moment que sent una mica 

de pau interna i felicitat.  

Comparant amb les altres bogeries ja vistes observem que aquesta bogeria és 

momentània. Semblant a la de Il Furioso; ja que recupera el seny, perdona  la seva 

dona i acaben junts, tot i que diferent perquè ella no se sent enganyada, només 

abandonada. Quan torna a veure al seu estimat torna en si i tot és felicitat.  

 

6.5 La núvia del Tsar de Rimsky Korsakov 

6.5.1 Marfa Sobakina 

Marfa és una noia jove i bella, filla d’un comerciant, promesa amb el seu amor 

d’infantesa, Ivan Sergeyevich Lïkov. Però la bellesa de la noia ha despertat l’ 

interès de dos homes més: Ivan IV, un Tsar ric i important que està buscant 

esposa, i Grigory Gryaznoy un dels policies secrets del tsar.  
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La història es és un triangle amorós, en el que Marfa es troba enmig de tot. Marfa i 

Likov estan promesos, i Gryaznoy està enamorat de Marfa mentre fasteja amb 

Lyubasha. Gryaznoy per obtenir l’amor de Marfa demana al farmacèutic i bruixot 

Bomelius que prepari una poció d’amor per donar-li a Marfa, i Lyubasha que sent la 

conversa, li demana una altre perquè Marfa perdi la seva bellesa i així tenir a 

Gryaznoy per ella, però el bruixot només li concedeix amb la condició de que ella 

es converteixi en la seva amant. Entremig de tot aquest embolic el Tsar Ivan IV 

encara està decidint quina serà la seva futura esposa entre les 12 últimes 

candidates de tota Rússia, i just quan el pare de Marfa anuncia les noces amb 

Likov s’assabenten que Ivan IV finalment ha triat a Marfa.  

Marfa ja s’ha begut una de les pocions i cau malalta i Gryaznoy s’ho fa venir bé per 

a fer creure a tothom que el culpable ha estat Likov, així que és executat. Marfa 

desperta amb l’ anunci de la mort de Likov i es desmaia i quan torna en si, ha 

perdut la raó, creu que Gryaznoy és Likov. Gryaznoy aclaparat pel remordiment 

confessa haver enverinat a Marfa amb el “filtre d’amor” però ràpidament Lyubasha 

confessa que ella l’havia substituït pel verí que li donà Bomelius i Gryaznoy la mata.  

La moribunda Marfa està en el seu món de somnis i completament inconscient del 

que està passant al seu voltant i encara demana a Gryaznoy, creient-se que és 

Likov, que la vagi a visitar l’endemà. Gryaznoy s’acomiada amb tendresa i se 

l’emporten a la presó.  

Sabent tota aquesta història, veiem a Marfa com a la figura de la noia jove, dolça i 

bonica, feliç i enamorada encara del seu primer amor, que és tractada com una 

esclava, com a un simple objecte que els homes es poden rifar. És alhora víctima 

de la gelosia de les dones d’aquests homes que han quedat encegats per la seva 

tendresa i joventut.  

 

6.5.2 La bogeria 

La bogeria de Marfa és deguda a l’enverinament. A un enverinament causat per la 

gelosia de les dones que demanen l’atenció dels seus homes. És pot veure com a 

la crítica a aquesta societat masclista que fan el que volen amb les dones i com 

aquestes, a causa de com han estat tractades busquen venjança. És un toc 
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d’atenció per a tots els homes, perquè vegin que els podria passar a les seves 

vides si no cuiden bé a qui tenen al costat.  

És la bogeria més cruel que hem vist fins ara: no és volguda, ni desitjada, és 

provocada per un verí, causant dels problemes de persones externes. I que acaba 

amb la mort de la persona més vulnerable i més indefensa.  
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7. ANÀLISI DE TRES ÀRIES DE BOGERIA  

7.1 Platée de Rameau 

7.1.1 La Folie 

La Folie és un altre personatge fantàstic dins d’aquesta història mitològica. Dins la 

Commedia dell’arte la podríem considerar una Servetta.  Aquells personatges 

intel·ligents, bells, de gran astúcia i vivacitat que mantenen una constant interacció 

amb el públic, no buscant el dramatisme, sinó al servei del pur entreteniment.  

 

La Folie és d’aquelles persones, cotorres, que no paren de xerrar, ràpida com la 

llum i viva com el foc, que han de ser el centre d’atenció i sempre han de tenir l’ 

última paraula;. La diva per excel·lència.  

 

7.1.2 L’ària “Aux langueurs d’Apollon”  

Per ordre de Júpiter, Momus, el déu dels riures i les cançons organitza una festa en 

honor a la nàiade, Platée  Just després de que aquest es pregunti qui és la musa 

que s’acosta per presidir el joc, irromp la Folie amb el so de la seva lira dient “c’est 

moi, c’est la folie qui vient a dérober la lire d’Apollon” (sóc jo, la bogeria que ve a 

robar la lira d’Apol·lo). Hi responen Momus i un cor, en sol menor, donant honor a 

la Folia. Aquuesta entra seguida d’un grup de bojos que ballen sota el so de l’ “Air 

pour les fous tristes”. Aquesta ària és una giga lenta dins la tonalitat de sol menor 

marcada pels canvis  de ritme i de color bruscs. Aquests canvis ens volen mostrar 

les grans diferències que hi ha entre els bojos alegres i els bojos tristos. 
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Una petita transició a re major ens porta al recitatiu on la Folie. Ella explica que la 

cançó que es posarà a cantar parla sobre l’amor que li té Júpiter a Platée. Utilitzant 

com a metàfora la història d’Apolo i Danfe.  

 

 

 

Seguidament a ritme de gigue comença l’ària “Aux langueurs d’Apollon” amb 

aquestes influències vocals italianes com són els ritmes ternaris, el da capo i els 

llargs melismes vocals.18 

Aquesta ària és una sàtira constant, una espècia d’avís pels amants sota la història 

d’Apol·lo i Dafne: l’ Amor converteix a Dafne en un arbre per no fer cas als plors 

d’Apol·lo per a ella. La Folie explica que és d’aquesta manera – cruel - com sempre 

s’ha venjat l’Amor quan se l’ha ofès. Aquest és el moment més burlesc ja que 

l’autor crea un melisma, més aviat estrany, amb la paraula “outragé” sota l’acord de 

dominant, abans de fer la repetició del tema.  

 

 

 

Finalment hi ha el Da Capo ple d’ornamentacions que ens ajuden a entendre millor 

com aquesta folia cada vegada és més exagerada i desenfrenada.  

 

7.1.3 La bogeria 

En aquesta ària la bogeria se’n riu de tots aquests amors idealitzats. Segons un 

article d’ Ivan A. Alexandre la Folie de Platée no és ni encantadora, ni divertida, ni 

                                                           
18

 Extret de l’Avant Scène Opréra, Platée 
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fa jocs d’amor. Ella no vol cap boig, per això, al final no l’entén ningú. Ella no vol 

canviar res, ni trencar res, simplement ens vol demostrar el poder que té la música.  

 

Rameau potser ens volia dir que la bogeria ja és prou forta per si sola i que no 

canvia res. Sembla que qui realment fa tots aquests canvis, qui té el poder per a 

fer-ho, no és ella... I el que si que podem comprovar és com la unió d’un text més 

aviat tenebrós que llisca sobre una música juganera, ens transporta al llenguatge 

de la pazzia. Com remarca el so de la “o” de la paraula “tombeau” creant un 

col·lapse, com canvia la imatge de la “a” de “métamorphosa” d’unes llàgrimes de 

dolor per les de riure i el melisma comentat anterior quan la Folie parla sobre l’ 

“amour outragé”.  

 

7.2 Lucia di Lammermoor de Donizetti 

7.2.1 Lucia 

Lucia és la imatge de les noies romàntiques. Jove, verge i d’una gran delicadesa. 

Més aviat innocent i amb el cap ple de pardals. Les seves emocions sempre són a 

l’extrem i d’una passió irracional; fins i tot quan es creu les històries fantàstiques, 

com la del fantasma de la font, la viu com si li passés a ella.  

El seu entorn familiar és poc feliç: la seva mare acaba de morir i el seu germà, 

egoista, només mira de salvar la seva situació econòmica i social, intentant casar a 

la seva germana amb l’home que ell creu més interessant. Finalment als seus 17 

anys d’edat s’ha enamorat perdudament d’un cavaller que la va salvar una nit a la 

vora de la font; aquest no podia ser altre que el fill dels grans rivals de la família, 

Edgardo Ravenswood.  

Lucia viu dins una societat opressora per a les dones, i on la política i la naturalesa 

d’Escòcia són símbols de melangia i tristesa. La soledat de la marxa de l’estimat i 

l’egoisme del seu germà fan que es torni una noia encara més feble com si fos un 

objecte amb el qual es pot jugar.  

 

7.2.2 L’ària: “ Il dolce suono” 
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Abans de la real escena de bogeria podem veure l’estranya i apassionada Lucia a 

la font del bosc on ella i Edgardo han quedat. Un solo ondejat de l’arpa ens ajuda a 

crear aquesta atmosfera misteriosa. Quan Alisa, la seva serventa, li pregunta 

perquè està tant espantada, aquesta li revela les seves al·lucinacions: en aquesta 

font, va veure una vegada el fantasma de la noia assassinada per Lord de 

Ravenswood “Regnava nel silenzio”. Quan torna a la realitat, o acaba d’explicar la 

llegenda, en sentir a Alisa que li diu que hauria de deixar de veure a Edgardo, li 

explica el confort, l’alegria i l’amor que sent quan està a prop del seu estimat 

cantant ”Quando rapito in estasi”.  Al segon intent d’Alisa ella reprèn el tema amb 

noves ornamentacions vocals que ens fan creure que res la podrà parar; ni a ella, 

ni al seu amor.  

S’ha parlat molt d’aquesta l’ària en la qual es considera que Lucia ja havia perdut la 

raó, que aquí ja es comença a dissipar aquesta follia que l’envaeix i que aquestes 

al·lucinacions són fruit d’aquesta bogeria que començava a manifestar-se. Si fos 

així podríem considerar aquesta ària com a un preludi de l’escena real de bogeria. 

També ens podem plantejar però, que Lucia simplement és una pobre noia molt 

fantasiosa i amb una gran imaginació que viu en una societat massa correcte com 

per a poder creure això. Aquest plantejament el puc argumentar pensant en quan 

una persona explica un conte de por a un amic; per a fer-ho més autèntic i que 

l’altre s’ho cregui, el narrador ha de fer creïble la història, i per això, farà les cares i 

les veus necessàries per a transmetre la nostra por a qui escolta la història, sinó es 

fa això una història de por ja no en fa.  

En la tercera escena i el moment del clímax de l’ òpera, Raimondo anuncia a tots 

els convidats el crim que acaba de presenciar; Lucia ha perdut completament el 

seny i ha apunyalat al seu espòs, Arturo. Quan els convidats veuen a la noia 

revelen el seu estat cantant “Par dalla tomba uscita!” (de la tomba sembla sortir), i 

l’atenció se centra sols en Lucia, en la idea de que potser si ja està morta, o dins 

d’un món que sols ella comprèn. L’aparició del timbre de la flauta la introdueix a 

escena fora de si, plena de sang i cantant, sobre la melancòlica melodia que 

executa l’orquestra, unes boniques paraules sense expressió “Il dolce suono”.   
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Podria ser que Lucia no hagués perdut encara la raó i un home amb el qui no volia 

estar l’ha forçat i ha estat apunt de violar-la. Aleshores per a defensar-se 

l’apunyala. O també pot ser que ja hagués perdut la raó i, a sang freda o 

completament inconscient del que anava a fer,  agafa el ganivet i l’apunyala. El que 

si sabem del cert és que apareix a escena vestida de blanc, plena de sang i encara 

amb el ganivet a la mà. Està en algun món que els convidats no poden comprendre 

Barrejant la imatge del fantasma de la font i el record de retrobar-se amb el seu 

estimat Edgardo li explica en ple deliri, a un Edgardo invisible, que ha fugit dels 

seus enemics i que la seva boda s’acosta. Cal remarcar, en aquesta part, com el 

record d’Edgardo es veu reflexat per la melodia del duet d’amor que canten durant 

el primer acte, però com trenca de ràpid amb la visió del fantasma.  

 

Quan Lucia creu que estan en un lloc segur podem apreciar com, el duet que ens 

regalen la flauta i la veu, està en un altre món i ja pensa en com serà la seva boda, 

fins i tot sent la seva melodia. Una melodia ambigua entre el mode major i menor, 

que podríem dir que és tot menys felicitat pura, tot i que l’estat d’ànim de Lucia ens 

ho mostri.  

En aquest moment els convidats ja són conscients de la demència que pateix 

Lucia, aquí, ha tornat a la realitat ja que veu la cerimònia de la boda entre ella i 

Arturo (tot i que ella pensi en Edgardo). I és on comença l’ària “Ardon gl’incensi” 

anunciada per les flautes i els clarinets i coneguda per la seva virtuositat vocal. Les 
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seves paraules sense sentit, la seva mirada perduda i la infinitat de coloratura fan 

que el seu estat encara sigui encara més dement, igual que ho defensa el duet que 

acaben fent la flauta i ella. - Al llegir sobre aquesta òpera i sobretot sobre les 

interpretacions del rol de Lucia i Edgardo cal remarcar que s’ha anat canviant: 

tallant parts, fent substitucions per altres àries... des de la primera vegada que es 

va fer depenent de les veus que li donaven vida fins a la primera meitat del s. XX.-  

Actualment la majoria de sopranos que interpreten aquest rol es decanten per a fer 

aquest final amb la flauta, en la que li contesta o enllaça les seves frases:  
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Després d’aquest virtuosístic final sembla que tot hagi acabat però, Enrico 

interromp aquest petit instant de bondat o calma que ha quedat en l’ambient. Qui 

no podia ser, sinó ell? Corre cap a la boja germana però Raimondo intervé indignat, 

no s’ha adonat de l’estat de la seva germana. I ella, quan torna en si, li dona les 

culpes de tot el que ha passat.  

Les seves últimes paraules però, les vol dedicar a Edgardo, el seu veritable amor i 

comença la segona ària “Spargi d’amor” on el seu deliri es converteix en la 

lleugeresa de la veu perquè ja s’està anant cap al cel, s’està morint. Aquell moment 

que semblava que havia tornat en si, s’esvaeix amb la clara dualitat de la música, 

tant alegre, i les paraules tant amargues. Lucia mai no ha recuperat el seny , veiem 

clar que mai més tornarà a ser la d’abans.  

 

7.2.3 La bogeria 

La bogeria, terme que durant molt de temps inspirava la por i el fàstic i conegut avui 

dia per allò que vol dir tot i res. La bogeria de Lucia, és bonica i bona, a causa del 



 
73 

 

seu estatus social ningú l’ha abandonada com s’hauria fet antigament. I finalment 

ha complert l’acte que l’ha alliberat d’aquesta situació, encara que aquesta llibertat 

sigui amb la pròpia mort.  

El sacerdot i el germà de Lucia són qui la porten a la tomba amb un casament que 

no vol. Aquestes bodes en sang s’han convertit en un funeral tenyit de sang: Lucia 

no pot consumar l’amor i la seva única sortida és apunyalar al marit, matar per 

amor, i també acabar morint per amor. Ella té la certesa que és innocent i no 

assumeix cap pecat.  

La bogeria és l’última plasmació del deliri, l’única forma de lluitar contra la societat 

opressora que corromp tot allò que toca. La bogeria en forma de venjança, com a 

arma, i com a camí cap a la salvació. Una bogeria que la societat hipòcrita que 

l’envolta, no pot comprendre. És la destrucció del sistema, d’unes famílies i del tot. 

La mort de Lucia porta a Edgardo al suïcidi i aquestes  serien també la futura mort 

d’Enrico.  

 

7.3 Hamlet d’Ambroise Thomas 

7.3.1 Ophélie 

També és la viva imatge de la nimfa, de la noia jove i fràgil que no sap res sobre la 

vida. El seu germà i pare li fan de mentors donant-li diferents versions de com ha 

d’actuar davant del seu amor, Hamlet. L’un més protector dels sentiments, dient-li 

que ha de vigilar amb el que el príncep li diu, que s’ho prengui més com un joc 

efímer i no se n’ enamori; i l’altre li diu a la seva filla que no li convé estar amb un 

príncep, que només vol la seva puresa, i que ha d’estar a l’aguait si no vol perdre el 

seu honor, que no pot comportar-se com una nena i s’ha de fer valer. Com podem 

comprovar, la vida d’Ophélie està plena d’amor per tot arreu.  

La típica noia somiatruites, estil princesa, que s’enamora per totes les històries 

d’herois que rescaten a les donzelles quan estan en perill.  Viu en el país de la 

pirueta.  

Durant l’acció es veu com la seva figura dolça desapareix a causa de la fugida del 

seu germà, la mort del seu pare (a mans del seu estimat) i la gran follia de Hamlet, 
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que només té un propòsit i no té res a veure amb ella. Se sent completament sola, i 

així, no vol viure.  

 

7.3.2 L’ària: “A vous jeux mes amis” 

Al camp els camperols celebren ballant la tornada de la primavera quan, de sobte, 

veuen a una noia que s’acosta des de la llunyania i es pregunten qui deu ser. 

Ophélie vestida de blanc com si fos un fantasma i coberta de flors, en veure’ls vol, 

també, jugar al joc de cantar i ballar amb ells. Els pregunta tímidament amb un so 

més aviat enfosquit, però en veure que ningú li contesta, comença a parlar amb ella 

mateixa “Nul n’a suivi ma trace!” dins la tonalitat de mi major. En aquest recitatiu 

també podem veure com el compositor ens aporta llum “ou premiers feux du jour”, 

emoció “des larmes de la nuit”  i el vocalis “planait dans l’air”, com si fos una 

primera ària. I molt interessant observar que quan nomena qui és i diu “Hamlet est 

mon époux” ens recorda  un motiu del duet “Doute de la lumière” del primer acte.  

 

 

 

La melodia que segueix a la confidència d’Ophélie sobre el seu amor amb Hamlet, 

iniciada pel corn anglès i represa per les cordes ens recorden al so d’un somni 

inacabat.  
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En la versió de la soprano francesa Natalie Dessay al gran teatre del Liceu durant 

el 2003 que va ser dirigida per Patrice Caurier i Moshe Leiser, Ophélie està sola en 

la cambra nupcial. Vestida amb el vel de noces al cap i un vestit blanc (que podria 

ser el del casament o el camisó interior). La seva demència es veu molt més 

marcada en repartir les flors a algú que no hi és present, com si s’estigués 

imaginant les noces en el moment que tira el ram. És curiós descobrir que en l’obra 

de Shakespeare quan Ofèlia comença a cantar al perdre la raó19 també es posa a 

repartir flors als personatges presents a la sala - la Reina, el Rei i el seu germà 

Leartes -  i com cada una d’aquestes flors té un significat. 20  

En l’òpera aquesta secció està sobre la tonalitat de si bemoll major a ritme de vals. 

Els cromatismes suggereixen el dolor que experimenta una Ophélie que ja no hi és 

tota; és el moment on canten els instruments i ella els imita deixant-se portar per la 

dansa mentre va repartint flors als pastors que l’acompanyen. 

 

                                                           
19

 En l’obra teatral de Shakespeare, Ofèlia canta un seguit de ballades que tant podien ser cançons perdudes com invencions 

del propi autor. Cada cançó que canta fa al·lusió a alguna cosa que per ella té sentit: com el de la mort del seu pare que no 

ha obtingut cap cerimònia formal “Guarnit amb flors de gran valor que van anar al sepulcre sense cap llàgrima d’amor”; però 

també altres mots sense sentit com quan parla sobre la petxina al capell que era la senyal que indicava que el pelegrí havia 

estat a Santiago de Compostela “Com puc conèixer entre tots ells el meu fidel amor?/Per la petxina del capell, per les 

sandàlies i el bordó” ;  i així contínuament... 
20

 El simbolisme de cada flor el trobem explicat al peu de pàgina de l’obra de teatre i diu així: “El fonoll, l’adulació; el corniol, 

la ingratitud, o la infidelitat conjugal; la ruda, la contrició i la pietat; la margarida, la hipocresia; i les violetes, la fidelitat i la 

lleialtat” . Ofèlia reparteix les flors entre els presents a la sala, però en l’ obra no ens ho especifica; tot i així, després de llegir 

el peu de pàgina queda clar quina va dirigida a cada ú.  
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Després del silenci de corxera amb calderó una introducció a l’uníson en si menor 

ens transporta en un clima de desolació. Aquest modula al mi menor de la balada 

tant esperada.   

L’origen de la Ballade, igual que la cantant que protagonitzà el rol d’Ophélie el dia 

de la seva estrena, és suec.21 Segons el llibret narrat de l’ Avant-Scène Opéra, per 

a fer la melodia Thomas es va influenciar de la Cançò de Solveig de Grieg i la 

música d’escèna de Peer Gynt datada el 1876. 

 

 

 

La cançó en mode menor explica la història de la Willis, les sirenes de l’aigua, i 

segueix l’allegro amb un pedal a si menor quan li respon la veu dient “la, la, la” 

alegrada gràcies als ritmes sincopats. La cançó es repeteix amb diferents paraules 

però finalment durant la coda, aquest cop un allegro moderato a Si Major, hi ha una 

combinació de plors i riures, de deliri i virtuosisme a dues octaves que fa arribar fins 

al mi sobreagut. Es nota com l’autor abandona el dramatisme cedint a un dels 

grans plaers del públic de l’època.     

 

7.3.3 La bogeria 

                                                           
21

 La soprano sueca Christine Nilsson (1843-1921) va participar en l’estrena de l’òpera el 1864. 
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La follia de Hamlet és el que acabarà tornant boja a Ophélie. Passa d’un moment 

on tots els sers estimats estan amb ella a estar completament sola. Ella, una noia 

alegre i pura com la neu, mai no hauria pensat en suïcidar-se si el seu amor 

hagués estat al seu costat, ella creia tenir-ho tot. Tal i com molt ve diu a la cançó, la 

seva follia i la seva mort, són una venjança per l’abandonament del seu estimat.  

Amb Ophélie encara hi trobem més soledat i més desesperació; la seva sortida és 

la follia, una follia que li encomana el propi Hamlet i de qui ella es vol venjar amb la 

imatge de la Willis. La Willis era una sirena d’aigua que vivia al mar i empenyia als 

homes cap a l’aigua perquè visquessin amb ella, perquè se sentia sola. Els enviava 

a la mort només amb l’objectiu de no sentir-se mai més sola ni abandonada.  

Per raons de moral pública i religiosa, la teoria de la demència és el preferit per 

entendre el seu suïcidi. Per a mi, torna a ser un altre cas clar de reivindicació, de 

revelació contra la societat, contra la crueltat i la masculinitat dels homes.  
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8. CONCLUSIONS 

Després de recopilar tota aquesta informació, llegir-la i rellegir-la unes quantes 

vegades, me’n adono que m’ha quedat un treball molt genèric. Potser és veritat que 

si hagués enfocat el treball en un tema més específic com la bogeria de les dones a 

l’òpera, els bojos de Donizetti, el virtuosisme i la bogeria en l’òpera... potser 

m’hauria quedat més personal però estic contenta del resultat.  

He tingut la necessitat de fer-lo d’aquesta manera per a poder conèixer el que 

significa la bogeria i el fet d’estar boig. Aquest treball doncs, és una guia per 

entendre la bogeria en general i entendre als bojos, entendre perquè fan el que fan. 

Comprendre que poden ser persones normals i corrents que només les considerem 

insanes pel fet de ser diferents a la resta, perquè en algun moment de la seva vida 

s’han desviat del camí que diem que és el “correcte” i han fet alguna cosa que la 

societat desaprova.   

 

Cada un dels personatges bojos que he anat descobrint tenen una vida diferent i 

una història diferent d’explicar. Però el que tenen en comú tots ells és aquesta gran 

imaginació, aquestes ànsies de canviar les coses, ànsies a sentir-se lliures i 

revelar-se contra el món o contra algú. I a conseqüència d’això els grans canvis de 

caràcter i/o d’humor que els provoca viure la vida d’aquesta manera tant intensa. Si 

senten amor és el millor de tots, el més pur, el més real i si senten que perden 

aquest amor és lo pitjor que els podria passar, són infeliços, els venen ganes de 

morir, de no continuar vivint. Tenen la necessitat de viure la vida als pols oposats, 

al blanc o al negre, sempre als extrems: o en la felicitat més gran o en la depressió 

més profunda.  

En el cas de les dones he pogut comprovar que la gran majoria estan 

caracteritzades amb el tipus de dona jove, fràgil, somiadora i molt vulnerable. Com 

hem vist en algunes d’elles, la mort és el seu destí, una mort que acaba sent la 

seva manera de revelar-se. Tots aquests finals que ens poden semblar “normals” si 

els mirem amb lupa no ho són tant. Resulta increïble que aquestes dones hagin 

hagut d’aconseguir captar l’atenció dels del seu entorn amb la seva pròpia mort, i 
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veure com aquesta història es repeteix una i una altre vegada i que el resultat és el 

d’una societat que no ha canviat tant.  

 

Que és el que els ha portat a aquesta bogeria? En general tots aquests 

personatges han estat víctimes de qualsevol tipus d’abús: il Furioso, Lucia, Ofèlia 

tant somiadors que s’han cregut moltes de les històries que havien llegit o els hi 

havia explicat de nens.  

Il Furioso també ha estat víctima d’aquesta obsessió amb la idea de que la seva 

dona l’ha traït, igual que la bogeria de Hamet deguda a l’obsessió per venjar-se del 

seu difunt pare.  Don Ruiz de Padilla també enfolleix per la obsessió del que 

pensarà la gent de la seva filla, amb un fill bastard i un home al seu costat que 

només va amb ella quan vol. Als seus ulls, aquest home no se l’estima i ell, com a 

pare i protector, no ho pot concebre; el no entendre, el no voler acceptar aquesta 

situació és el que el fa tornar boig.  

Molts d’ells s’han sentit abandonats, sols i enfolleixen per aquesta soledat que els 

envolta. Ho veiem molt clarament en el cas de Dinorah. Tots aquests 

abandonaments presenten la bogeria com a forma de venjança, molt clara en Nina i 

en Cardenio però molt inconscient en Dinorah. Un cas completament diferent és el 

de Marfa, que l’han enverinat, ella no veuria tot el que veu si no li haguessin posat 

aquest verí al cos.   

Per altre banda també s’ha trobat casos amb final feliç. Així que comprovant com 

alguns dels nostres protagonistes acaben recuperant el seny al veure que els 

homes-dones contra qui es revelaven els perdonen, podríem pensar que Lucia, 

Ofèlia o Anna Bolena, com moltes altres boges que acaben malament, tindrien un 

final feliç? Podríem pensar que si Lucia hagués vist a Edgardo, hauria mort? O a la 

inversa, si Hoel no trobés a Dinorah què passaria amb ella? Seguiria rondant pel 

bosc cantant i ballant amb plantes, ombres, ocells... i encara més tocada del bolet? 

Cada ú és lliure de pensar en algun altre final, no hi ha una sola possibilitat, el que 

si que és cert és que tots han acabat ben guillats en un moment o altre i aquesta 

guilladura els ha portat a estar i sentir-se molt sols.   
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He pogut comprovar que tots aquest virtuosismes de les boges de veu aguda, han 

anat d’anell al dit per a fer créixer la dificultat de la interpretació i augmentar el 

volum d’espectadors que quedava cada vegada més meravellat. Al final el que la 

majoria recorda és la nota més aguda que hagi pogut executar el cantant, o la 

rapidesa a la que ha executat aquelles escales, o la delicadesa amb el que ha 

pogut fer aquests pianos tant aguts. Al final l’espectador recorda això, i no tant que 

aquella persona havia perdut el seny. És curiós com la societat que ha rebutjat des 

de fa molt temps a aquests éssers que eren malalts i com, gràcies a ells, han pogut 

endinsar-se en una història que els ha agradat d’allò més.  Com aquests 

personatges que a la vida real eren rebutjats, llançats al mar... i en la cultura eren 

els més volguts, els més agradats, els més desitjats. Hom queda fascinat i 

enamorat del personatge de Lucia però si tinguéssim una Lucia que no parés 

d’explicar-nos coses de fantasmes, d’històries de por... segurament no tothom la 

voldria tenir aprop. En canvi en els altres personatges de veus no tant agudes com 

Marfa o Il Furioso la seva bogeria queda molt clara per l’acció, l’expressió, els 

canvis d’humor, tot allò interior que els fa estar inquiets. Il Furioso sent diferents 

emocions quan parla de la seva dona: està feliç, la troba a faltar però després l’odia 

i sent una ràbia profunda. És aquí, en tots aquests canvis sobtats que veiem 

reflectida la seva bogeria. En canvi, en els altres personatges l’enamorat sempre és 

estimat amb molta força, mai senten odi per ells encara que els hagin pogut trair o 

abandonar.  En Marfa hi veiem la bogeria dins aquest estat d’embriaguesa. En ella 

hi veus tots aquests moments de poca lucidesa semblants en Lucia i Ofèlia ja que 

estan immerses en el seu propi món explicant allò que només elles veuen.  

 

La interpretació de tots aquests personatges no és fàcil. Has de saber molt bé l’arc 

emocional al qual es troben al llarg de l’òpera i saber situar en quin moment es 

troben al cantar l’ària: que els acaba de passar i com se senten. Després anar 

analitzant les àries, saber-la desglossar per a definir encara millor la multitud de 

canvis anímics que van experimentant al llarg de la peça i com es relacionen 

aquests amb la música ja que la majoria de vegades aquella melodia que et fa 

sentir content el personatge sent completament el contrari. És un treball a 

consciència, minuciós i amb uns resultats sorprenents.  La dificultat amb la que 



 
81 

 

després es troba el cantant és la d’intentar no anticipar res i cantar-ho sempre com 

si fos la primera vegada per a mantenir totes les expressions i les sensacions vives 

en tot moment. Aquestes àries de bogeria han de ser una barreja d’emocions que 

no poden ser intuïdes pel qui escolta i així mantindre el públic en un petit estat de 

“shock”.  

Per acabar només dir que he gaudit molt realitzant el treball i que tota aquesta 

recerca m’ha ajudat a fer una millor interpretació e interiorització d’aquests 

protagonistes als quals he tingut el plaer d’interpretar. En resum, Quan els bojos 

canten sempre ho fan de la manera més escandalosa possible.   
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10. ANNEX 

 

Monòleg de bogeria escrit per Carla Casals e interpretat per Marc Casals: 

“ I us atreviu a dir-me boig? Boig. Quina ironia… I només perquè sou majoria que 

ho penseu es converteix en cert, no? I només perquè sou majoria que ho creieu, ja 

penseu que teniu dret a jutjar-me, i dret a excloure’m, a marginar-me…. ? 

I a això que feu doncs, quin nom li posaríeu? No és un absurd? No és una bogeria? 

Quanta ironia… 

Riu entre burleta i maliciós-  No em mireu d’aquesta manera… Amb tanta severitat, 

amb aquesta duresa. Em mireu i penseu: “pobre noi”, però quan jo us miro abaixeu 

la mirada, busqueu a terra alguna cosa segura, que no es mogui. Alguna cosa que 

no us ensenyi el que teniu a dins … Covards. I llavors penso: “pobre gent”. 

Bruscament perd la rialla i es mostra  seriós, mig enfadat-. Si, si… Ja ho sé, me 

n’he fet farts de sentir-ho! Penseu que és culpa de l’entorn, de la família… que la 

gent com “jo” té una justificació per ser “així”. Vosaltres seguiu senyalant amb el dit, 

i posant-vos per sobre de tot, i de tothom. Però us equivoqueu, us equivoqueu! 

L’únic que he fet és estimar, estimar... i ser estimat, crec. I estimar... 

Comença a moure’s nerviós per la sala-. Veieu! Ja torneu a posar aquesta cara, 

una cara d’horror, d’espant…  Quan jo només us parlo d’amor. És això? És l’amor 

el que us espanta? I em dieu boig a mi… Quina ironia….! Perquè jo només sento, i 

pateixo, tot allò que li passa a la meva ànima sensible, per això m’aparteu! I 

vosaltres… Vosaltres us esforceu en utilitzar la raó per aplacar tots aquests 

sentiments que hi ha dins vostre, tot allò que us fa tanta por; tot el que no voleu 

reconèixer. I és molt dur per vosaltres, és difícil, és de bojos... 

En canvi us semblen grillats aquells qui han estimat de veritat... Tristan i a Isolda,  

Romeu,  Julieta,  Ophelia…  Don Quixot que buscava valent a la seva Dulcinea, 

però us encanten les seves històries… Mira que sou hipòcrites! No hi ha ningú que 

no els conegui, ningú que no sàpiga la seva història! Tot i així, els aparteu, només 
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els utilitzeu per divertir-vos, o… o per sentir alguna cosa amb les seves aventures. 

Potser per apropar-vos de manera fictícia a allò que no us atreviu a sentir a la 

vostre pròpia carn? Perquè quan ningú us mira, els imiteu….  

“Ser, o no ser…. Aquesta és el dilema: Si a l’esperit li és més noble sofrir els cops i 

els dards de la ultratjant Fortuna, o armar-se contra un mar de sofriments i enllestir-

los lluitant. Morir, que és com dormir, res més, dir que amb el son finalitzem els 

mals del cor, les mil ferides naturals que la carn va heretar. És un final per desitjar 

devotament. Morir, dormir, i potser somiar, aquest és el destorb: perquè els somnis 

que habiten en el son de la mort, un cop ja ens hem desprès d’aquesta pell mortal 

ens imposen respecte, és aquesta la causa que fa que les desgràcies durin tant”. 

Morir, que és com dormir, i quanta raó! Quants aquí compartiu les pors dels vostres 

bojos? Podeu seguir mirant a terra, covards, covards! Sempre en veu baixa… no us 

atreviu a reconèixer allò que us passa… 

Jo sóc boig, segons vosaltres, però sóc lliure. Lliure de pensar, de sentir i de parlar. 

Puc dir tot allò que penso, és l’avantatge dels bojos. No tenim censura, tot ens és 

permès, perquè ja hem passat els límits dins els que viviu vosaltres. 

 “pobre gent”. Víctimes de la seva pròpia moral… Vosaltres…. Vosaltres ja no em 

mireu com abans? ja no somrieu altius…. Per què no ho feu? Digueu! Potser teniu 

enveja, voldríeu ser com jo, però no goseu, seguiu atrapats al vostre cos mortal, 

amb les vostres convencions, amb les vostres normes, seguint unes pautes 

invisibles, i ja no somrieu. 

Ell riu, per ell mateix, sense importar-li la reacció de ningú més.”  

 

 

 

 

 


