
 

 

 
 

 

Òpera “Un Ballo in Maschera”  
Giuseppe Verdi 
 
El Teatre Massimo, Palermo 
És el major dels teatres d´òpera a Itàlia i el 3er més gran d´Europa, dedicat al rei Victor Manuel II. De 
gust neoclàssic, fou construït a finals del segle XIX per l´arquitecte Giambattista Filippo Basile i acabat 
pel seu fill Ernesto Basile el 1897, inaugurat amb la Opera Falstaff de Verdi. En aquest teatre s´hi van 
filmar les últimes escenes de la 3ª edició del Padrino...   
 
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi  (Busseto, 1813 – Milà, 1901) 
Compositor romàntic italià de l´òpera del segle XIX, el més notable influent compositor de l´òpera 
italiana i pont entre el “belcanto” de Rossini, Donizetti, Bellini i el corrent del verisme de Puccini. Fou 
l´autor d´alguns dels títols més populars del repertori líric, com els que componen la seva trilogia 
popular i romàntica (Rigoletto, La Traviata i Il Trovatore). Les seves obres van lligades amb la situació 
política de la Itàlia decimonònica, amb òperes que van servir per a l´exaltació del caràcter nacionalista 
del poble italià.  
 
“Un Ballo in Maschera”, obra en 3 actes adaptada per Verdi el 1857 i basada en la obra Gustau III de 
Suècia de Eugène Scribe, qui narra la història de l´assassinat del rei suec durant un ball de màscares a 
l´Òpera d´Estocolm el 1792 com a resultat d´una conspiració política. Es tracta d´una de les més 
singulars del segon període operístic verdià, amb una combinació magistral d´humor i drama, tot 
acompanyat d´una posada en escena fantàstica...  
 
 
Diumenge 24.05.15 
Teatre Massimo, Palermo  
17.30h 
 
Direcció Musical : Paolo Arrivabeni 
Escenificació : Pierluigi Samaritani  
Decoració : Pierluigi Samaritani 
Cor : Piero Monti 
 

 
« Un Ballo in Maschera »  de Giuseppe Verdi 
 
Música de Giuseppe Verdi 
Orquesta i Cor d´Opera del Teatre Massimo 
Libretto : Antonio Somma 
  
 
Riccardo: Roberto Aronica (o Giuseppe Gipali) 
Renato: Giovanni Meoni (o Devid Cecconi) 
Amelia: Oksana Dika (o Virginia Tola) 
Ulrika: Tichina Vaughn 
Oscar: Zuzana Markova (o Anna Maria Sarra) 
Silvano: Nicolò Ceriani  
Samuel: Paolo Battaglia 
Tom: Manrico Signorini 
 

 


