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GIUSEPPE VERDI

° 1813 - Le Roncole
† 1901 - Milaan

We zijn hier aan het begin van het tweede bedrijf. Don Carlos
is ongelukkig. Zijn vader Filips II zal in het huwelijk treden met
de Franse Elisabeth van Valois, de vrouw die aanvankelijk aan
hem beloofd was. Carlo heeft zich ten einde raad teruggetrokken in een klooster waar zijn beste vriend Rodrigo hem opzoekt.
Rodrigo weet Carlo warm te maken om de verzetsstrijders in
de Nederlanden te steunen tegen het Spaanse regime. De twee
vrienden zweren elkaar eeuwige trouw.
Daar begint dit extatische duet in de stralende toonaard van C
groot. Bariton en tenor zingen als in één adem dezelfde tekst en
melodie, in tertsen met een vloeiend legato. In een triomfantelijk
marsritme gaan de zangers even over op de parallelle toonaard a
klein, waarbij de vrienden elkaar trouw beloven tot in de dood,
om dan terug te keren naar de beginmelodie in C. Het orkest
zet deze melodie breedsprakerig verder. Koperblazers zetten dit
kracht bij. Het wordt een feestelijke entree voor Filips II en zijn
nieuwe echtgenote.
De sfeer verandert echter snel, Carlo beeft bij het zien van zijn
vroegere geliefde. Een koor van monniken relativeert de wereldlijke macht, in een merkwaardig samengaan van de twee
toonaarden fis en Fis. Rodrigo maant Carlo aan dicht bij hem
te blijven. In het orkest horen we in de verte het vriendschapsmotief van het begin. Waarop Carlo en Rodrigo opnieuw samen
zingen dat hun laatste adem een schreeuw zal zijn, die van de
vrijheid. Het orkest deint uit in een magistrale tutti van het
vriendschapsmotief.

liefdesverhaal waarin privé- en politieke belangen in conflict
komen. Ook de scheiding tussen kerk en staat is een belangrijk
thema. De personages zijn historisch behalve Rodrigo, een figuur
die perfect beantwoordt aan het vrijheidsideaal dat door Verdi
hoog in het vaandel werd gedragen.
OVER DE COMPONIST

Don Carlos behoort tot de latere meesterwerken die Verdi
componeerde, toen hij het financieel al niet meer nodig had. Hij
rentenierde in zijn landhuis in Sant’Agata en liet zich alleen nog
verleiden tot het schrijven van een opera als hij aan het aanbod
niet kon weerstaan.
Het is dan ook merkwaardig dat Verdi instemde met een nieuwe
productie voor de Parijse opera. Hij had er eerder geen goede
ervaringen, o.m. met Les Vêpres Siciliennes. Maar het bleef
blijkbaar toch de droom van alle buitenlandse grote meesters om
goed te scoren in de Franse hoofdstad. Het was Rossini te beurt
gevallen, Meyerbeer, Wagner... Wellicht wilde Verdi deze ambitie
ook waarmaken. Edoch, Don Carlos kreeg er maar een matige
waardering en slechts 43 opvoeringen.
OPGEMERKT

In 2010 bracht Opera Vlaanderen een magistrale productie van
Don Carlos in een regie van Peter Konwitschny. Hij bracht het
hele theater tot leven door bijvoorbeeld het publiek te integreren
in de volksmassa bij de ketterverbranding. [SB]

WAT MEER IS

Don Carlos is de Italiaanse versie van de Franse grand opéra die
Verdi voor Parijs schreef. Het is de langste opera van zijn hand
en het aantal bestaande versies is ongezien. Dat had alles te
maken met de moeilijke creatie in Parijs in 1867. Verdi noemde
de Parijse opera denigrerend ‘la grande boutique’. Er werd danig
gesnoeid en gewijzigd in zijn werk, op een manier die hem uitermate frustreerde. Net voor de première werd er nog een halfuur
muziek uit geknipt opdat het publiek de laatste trein naar de
buitenwijken zou halen.
Don Carlos is een typische grand opéra met spectaculaire koordelen, helfhaftige aria’s en duetten. Er zijn vijf bedrijven; in de
oorspronkelijke Franse versie is er ook een ballet.
Het verhaal is gebaseerd op een toneelstuk van Schiller, met een
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GIUSEPPE VERDI
1813 – 1901
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Grootste en beroemdste Italiaanse operacomponist in
de negentiende eeuw.
Was van eenvoudige afkomst en kon muziek studeren
dankzij een mecenas in zijn geboortedorp Le Roncole
Werd afgewezen bij het ingangsexamen in het
conservatorium van Milaan, dat later – o ironie – naar hem
genoemd zou worden
Hertrouwde na de dood van zijn eerste vrouw en hun twee
kinderen met de zangeres Giuseppina Strepponi
Man van zijn tijd: hij zetelde in het parlement na de
eenmaking van Italië

