
C O K V A N D E R V O O R T 

De Italiaanse opera als volksroman 

IN DE V E L E A A N T E K E N I N G E N  die hij maakte in gevangenschap tijdens 

het fascistische bewind, trachtte de linkse intellectueel Antonio Gramsci 

(1891-1937) onder andere een antwoord te geven op de vraag waarom er in 

Italie' altijd zo'n grote kloof heeft bestaan tussen de intellectuelen en het 

volk, tussen de taal van de literatuur en de taal van alledag, met als gevolg 

het ontbreken van een 'volksroman'. Omdat Gramsci in 1937 in de gevan-

genis stierf, heeft hij zijn antwoorden niet kunnen uitwerken; maar in de 

losse notities die na de oorlog zijn gepubliceerd onder de titel Quaderni 

del carcere (Gevangenisschriften) vinden we herhaaldelijk de opmerking 

dat de feuilletonroman, die in de vorige eeuw met name in Frankrijk de 

volksliteratuur bij uitstek vormde, in Italie weliswaar afwezig was, maar 

een waardige tegenhanger vond in de opera. En ofschoon Gramsci een en

kele maal de namen noemt van Puccini en Mascagni, gaat zijn aandacht 

toch vooral naar de legendarische figuur Giuseppe Verdi (1813-1901). Verdi 

als de Eugene Sue van Italie? Maar waarom Verdi meer dan Puccini? Waar

om La traviata meer dan La Boheme7. 

Wie zou denken dat Gramsci's opmerking betrekking heeft op de  taal 

van de opera, komt onmiddellijk bedrogen uit: zelfs de teksten van de 

meest 'volkse' Verdi-opera's, waaronder de zojuist genoemde  La traviata, 

zitten volkomen gevangen in de hoogliteraire traditie van gezwollen pa

thos, redundantie, stereotiepe perifrasen en eufemismen; men lijdt er niet 

aan de tering, maar aan 'de gruwelijke kwaal', men gaat er niet dood, maar 

men 'valt ten prooi aan het wrede einde' of zet de 'bittere beker' aan de lip

pen; men zegt niet 'goed?' bij een simpele afspraak, maar men vraagt 'Is 

het pact U welgevallig?' Medeleven met een zieke wordt niet betoond met 

'Voelt U zich beter?' maar met 'Geweken is de zwindel die U ontriefde?', en 

in plaats van het raam open te zetten, wordt er 'toegang verleend aan een 

weinig licht'. 

Nee, Verdi's librettisten hebben de kloof tussen literaire taal en spreek-

taal zeker niet gedicht; dat gebeurt nu juist in La Boheme  van Giacomo 

Puccini (1858-1924), waar Rodolfo gewoon 'barst van de kou' en Mimi , na 

's avonds Rodolfo's hulp te hebben gevraagd bij het zoeken van haar sleu-
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